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[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
ELL DÖRDÜNCÜ KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

FASILÇNDE VASIL

Develerin zekâtnn verilmesi gerektiinde görü birlii vardr. Sa-

y ve (zekât gerektirecek miktar anlamndaki) nisap artlar, eriatn

hükümleri içinde zikredilmitir.

VASIL

Bâtnî Yorum

ari develerin ‘eytanlar
5 olduuna hükmetmi, bu nitelemeden

arnmalar için onlara zekat farz klmtr. Çünkü zekât, mal sahibini

cimrilik özelliinden temizler. eytanlk ise, uzaklk demektir. Nitekim

dibi derin kuyuya ‘derin kuyu5

(dibi uzak) anlamnda ‘bi'ru atûn’ deni-

lir. eytan ‘direndii, büyüklenerek kâfirlerden olduu’ için Allah’n

rahmetinden uzakl nedeniyle eytan diye isimlendirilmitir.

Allah’a ait görülmeyen fiil ve ameller, hiç kukusuz ki, Allah’tan

uzaklatrr. Bu nedenle amel ve fiilleri Allah’a irca ederek, onlarda ze-

kât farz klnmtr. Zekât, Allah’n mallardaki hakkdr. Amel ve fiiller

Allah’a irca edildiinde, güzellik elbisesi giyerler, öyle denilir: ‘Allah-

'n bütün fiilleri iyidir.’ O halde, kullarn amellerinin kendileri tarafn-

dan yaratldna inanmalar yönünden Mutezile’ye zekât farzdr.
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Eari’ye ise, ameldeki kazanmam (kesb) kendisine ait gördüü zekât

farzdr.

Her be devede bir koyun zekât verilir. Buradaki be, gümüteki

zekâtn aynsdr ve onun çeyreidir. Böylelikle zekât says da temizle-

yici olmutur. Nitekim nisab aan miktarlarda zekât kabul eden kimse

böyle düünür. Böylece her dört dinardan bir dirhem, krk dirhemden

ise bir dirhem zekât olarak çkartr (öder). Nitekim nisab atnda al-

tndan bir dirhem zekât olarak çkartlr (verilir). Gümü ise, altn cin-

sinden deildir. Ayn ekilde, ayn snftan olmad halde, be devenin

zekâtnda da ayn cinsten olmayan bir koyun verilir.

(Hrszlk suçu söz konusu olduunda) Allah’n hakk da atete

yanmak veya hrszlk halinde kesilmek suretiyle organdan alnr. So-

rumlu nefs ise, hrszl yapandr ve o organla ayn cins deildir! Böy-

lece kesmek suretiyle hrszlktan temizlenmi olur. Nitekim be deve

de, temizleenlerle ayn cinsten olmasa bile, bir koyunun zekât olarak

Verilmesiyle temizlenir.

Kukusuz nisab aan mallarn hükmü daha önce zikredilmiti, bu-

rada tekrara gerek yoktur.

VASIL

Yavru Develerin Zekât

Baz âlimler, yavru develerde zekâtn farz olduu görüündeyken

bazlar farz olmad görüündedir.

VASIL

Bâtnî Yorum

Meselenin bâtn yorumu udur: Yetikin oluncaya kadar küçüe

teklif farz deildir. Dolaysyla küçük develerin zekât yoktur. Küçüe



Elli Dördüncü Ksm 13

namaz öretilir ve on yandayken klmasn salamak için cezalandr-

lr. nsan, sadece farz terk nedeniyle cezalandrlabilir, halbuki yeti-

kinlik henüz gerçeklememitir. Bu yaklama göre küçük develere ze-

kât farzdr. Bu durumda akl, yetikin olmasa bile çocukta bulunmu-

tur. Yetikinlii dikkate alan kimse, hiç kukusuz ki, teklifi düürmü,

akim yerlemesini dikkate alan kimse ise, eriatn hüküm verdii konu-

da -çünkü bu konuda hüküm eriata aittir- teklifi farz saymtr.

Allah öyle buyurur: ‘Onlar zürriyetlerine katarz.
3

1

Baka bir ayet-

te ise
‘Ona çocuk iken hüküm verdik

’2 buyrulur. Beikteki çocuun ‘

Bana

Allah hikmet vermi ve beni peygamber yapmtr, beni bulunduum her

yerde mübarek yapmtr’3 dediini bildirmitir. Beikte olan veya baka

birinin, (Yahya) ‘Yaadm sürece bana namaz klmay ve zekât vermeyi,

anne-babaya iyilik yapmay tavsiye etti
54 dediini bildirir. Hz. Isa’nn an-

nesine yapt iyiliklerden biri, tanklyla onu bir iftiradan aldamasy-

d. sa, bu esnada iddia ettii her konuda geçmi zaman kipiyle ko-

numu, bütün bunlarn kendisi beikteki bir bebekken gerçekletiini

dinleyenlere bildirmitir. Allah, ona yaad sürece namaz klmay ve

zekât vermeyi farz kldn, kendisine kitap ve hikmet verdiini bil-

dirmitir. Fakat insanlar, baka bir zamanda zuhur edinceye kadar ken-

disine verilmi kitab görememitir. Hikmete gelirsek, kukusuz hik-

met, beikteyken bu gibi ifadeleri söylemi olmasnda gözükmütür.

nsan, bu bedende üzerinden pek çok zaman geçmedii için, cismi

bakmndan küçüktür. Süresinin en küçük parças, oluma zamandr.

Sonra, süresi ölüm vaktine kadar büyür. O halde, bedeni büyüdükçe,

ömrü küçülür. Dolaysyla büyümeyi ve küçülmeyi kendisine izafe et-

mekten hiçbir zaman ayrlmaz. O halde onun art eksilmesi, eksilmesi

ise artnn ta kendisidir. Bu lâhî yönetiin ne kadar güzel olduuna

baknz!

FASIL ÇNDE VASIL

Koyunlarn Zekât Hakknda Fasl

Koyunlarn zekâtnn verilecei hususunda görü birlii vardr.

Baarya erdirmek Allah’a kalmtr.
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VASIL

Bâtnî Yorum

Allah Teala insann nefsi hakknda öyle buyurur: ‘Onu arndran

kurtulua ermitir.
,s Daha önce bundan söz etmi ve Allah’n koyunun

ban insan- kâmiTin yerine yerletirdiini belirtmitik. Bu nedenle

koyun, onun kymetidir. Koyunlarm derecesinin ne kadar büyük oldu-

una baknz! Bir koyun, saygn bir peygamberin fidyesi oldu. Allah

öyle buyurur: ‘Onun karlnda büyük bir fidye verdik.’’
6 Röylece Allah

koyunu yüceltmi ve onu bu saygn peygamberin yerine yerletirmi,

koyun da yerlemitir. Nefsini arndran kurtulua erdii gibi, (nefsin,

yerine konulan) koyanlara da ‘zekât (ve arndrma)’ farz klnd.

Bir peygamberin fidyesi, kurban olarak kesilecek bir koç mudur?

Kurban edilirken bir koçun sesi nerede,

insann hareketi nerede?

Yüce Allah bize veya ona inayet ederek o koçu yüceltti

Bilmiyorum hangi terazidendir bu yüceltme ?

Kukusuz ki develer kymetçe daha ardr

Ama kurban için koçun kesilmesinden daha aa derecede oldu

Bir koçun clz bedeni zatyla

Rahman’n halifesine nasl vekil olduunu keke hileydim?

FASIL ÇNDE VASIL

neklerin Zekât Hakknda Fasl
*

eriat bilginleri, ineklerde zekât olduunda görü birliine varm-

tr.
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VASIL

Bâtnî Yorum

Allah Teala insan nefsi hakknda öyle der: ‘Onu arndran kii kur-

tulua ermitir .’7 Kastedilen, nefstir. nek ile insan arasndaki iliki, güç-

lü ve etkilidir. Bu nedenle (Allah), (srailoullarnn yaad bir olay

nedeniyle) , ölüyü bir parçasn vurarak inek vastasyla diriltmitir.

‘Vurma’, kahr özelliine iaret etmek üzere zikredilmitir, çünkü in-

san, hayat sebebinin bir inek, üstelik kesilmi ve hayatn yitirmi bir

inein olabileceini küçümser. Bir parçasyla kendisine vurulan insan

bu sayede canlanmtr. Bu parça kendisine sunulduunda insan diret-

mi, ardndan inein bir parçasyla kendisine vurulup kibri ezilerek

canlanmtr. Allah insan o kibre sahip yaratmtr. Allah’n insan ölü

bir inein parçasyla diriltmesinin nedeni, hem tanm hem hakikat ba-

kmndan kendisiyle hayvan arasnda ortakln gerçekletiini kendisi-

ne bildirmekti. nsan ve dier canllardan her birisi cisimdir, beslenen-

dir, duyu sahibidir. Canldan her birisi, kendi zatnn kurucu parçasyla

dierinden ayrlr. Söz konusu ayrc özellik nedeniyle bu insan, o

inek, u koyun vb. diye isimlendirilir. nsan ise, sadece kendi ayrc

özellii nedeniyle (inek vastasyla diriltilmeye) diretmi, hayvanlk yö-

nünün de tpk kurucu yönü gibi olduunu zannetmiti. Allah ise, ger-

çekleen olayla bütün hayvanlarda canlln tek bir hakikat olduunu

ona bildirmi, böylelikle sahip olmad bilgiyi kendisine vermitir. Bu

ölünün durumunda da ayn ey süz konusudur: Burada ölü insan, hay-

vanlna ait hayatyla canlanma, yoksa düünen (canl) olmas bak-

mndan insanlna ait hayada canlanmamti. srailoullar arasndaki

bu insann konumas da, ineklerin konumas gibiydi. Nitekim onlar

öyle demiti: ‘Ben bunun için yaratlmadm, ekin için yaratldm.’

Hz. Peygamber srailoullar içinde gerçekleen bu hadiseyi anlat-

tnda, sahabe ararak ‘bir inek konuur mu?’ diye sormu, Hz. Pey-

gamber ‘ben inandm’ diye cevap vermitir. Halbuki sahabe, Allah

Teala’mn bundan daha artc bir ey söylediine dikkat etmemiti.

Allah, bir ayette derilerin öyle söyleyeceini bildirir: ‘Bizi her eyi ko-
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nuturar Allah konuturdu .’8 Burada, Allah’n iç gözünü açt kimsele-

rin anlayaca gizli bir bilgi vardr.

Öyleyse, insan nefsinde (arndrma, zekât) gerçekletii gibi inek-

lerde de zekât farz oldu. Burada, inek ve insan arasnda bir ‘ara durum’

ilikisi vardr. nek, zekât verilen canllar içinde koyun ve deve arasn-

da bulunurken insan melek ile hayvan arasndadr. Yan sra, ölüsüyle

ve (bir parçasyla ölüye) vurulmasyla canlanmann gerçekletii inek

de ya ve rengi bakmndan arada bulunuyordu. O, ‘ne alaca ne sar,

bunlarn arasndayd.’ Bu ise, ara bir durumdur. Baka bir ifadeyle ine-

in rengi, ne beyaz ne siyaht, bilakis saryd. Sar ise, beyaz ile siyah

arasnda ara bir renktir.

Meselenin bâtn yorumu hakknda ima ettiimiz hususlar iyice

ören! Çünkü bunlar, kymetli bilgileri ve sadece ‘bakanlar’ ve ‘ibret

alanlarn’ bilebilecei srlar içerir.

FASIL ÇNDE VASIL

Tohumlular (Hububat) ve Hurmalar

Bilginlerin görü birliiyle, bunlarda gerekli zekâta daha önce be-

lirtmitik.

VASIL

Bâtnî Yorum

Bitkisel (nebatî) nefs, beslenmeyle büyüyen nefstir. Bu nedenle in-

sandaki nebatî nefsin ‘zekân (arndrlmas)’ oruçla yaplr. Fakat Allah

yolunda onun bir art vardr. öyle ki: Oruçlu, gündüz yemekten uzak

durur. Cimrilikten kurtulmak için ise, gündüz yemek hakkna sahip ol-

duu eyi alp onu sadaka olarak vermesi gerekir. Bize göre, böyle
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yapmadnda vc gündüz kaçrd eyleri geceleyin telafi ettiinde,

oruç tutmu saylmaz. Allah ehlinden seçkinlerin orucu, sradan insan-

larn orucundan böyle ayrr. Allah’n peygamberinin sahur yapmas,

sradan insanlara dönük bir merhametti'. Bu sayede onlar, kendisine

uyacaldar eyi bulabilirler. Çünkü Hz. Peygamber öyle buyurur:

‘Kim iftar yapmadan oruç tutarsa, seher (sahur) vaktine kadar tutsun.’

Bununla birlikte peygamber iftarlarn aceleyle yaplp sahurlarn gecik-

tirilmesini tevik etmitir. Allah Teala öyle buyurur: ‘Biz seni âlemlere

rahmet olarak gönderdik

Tohumlularn zekâtnn bâtn yorumu budur. Güvencem Al-

lah’adr.

VASIL

Hurmaya gelirsek, daha önce belirttiimiz gibi, onda da bütün

bilginlerin görü birliiyle zekât vardr. Daha önce bunu belirtmitik.

VASIL

Zekât konusunda hurmann bâtnî yorumuna gelirsek, bilmelisin

ki: Peygamber hurma aacn halamz saym ve insanlarn bir sorusu

üzerine onu mümine benzetmiti. nsanlar, (kastedilenin) çöl aac ol-

duunu düünmüken Abdullah b. Ömer ise Hz. Peygamber’n kastet-

tiinin hurma olduunu söylemi, peygamberin söylediini doru bir

ekilde tespit etmiti. Hadisten blmece-bulmaca sormann mubah ol-

duuna kant getirilir.

eriat hurmada zekât belirledii gibi mümin de
C
el-Mümin’ ismin-

de Hakka ortak olduu için bu isimde Hakka ait ve zekât diye isimlen-

dirilen bir hak ortaya çkmtr. Ayn ey, bütün güzel isimlerde söz

konusudur. Mümin, bütün sözlerinde, fiillerinde ve hallerindeki do-
rulukla kendisine dönük bu ba ve ilikiyi temizler (zekâtm verir). Ya-

n sra, korkan herkese kendi yönünden güven verir. Bu konuda dürüst

olursa, Allah da kendisini tasdik eder ve dorular, çünkü Allah sadece
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doru sözlüyü dorular. Allah ise, baka bir yönden deil, el-Mümin

ismi yönünden onu dorular. Öyleyse müminin doruluu, Allah’n

el-Mümin ismini kendisine döndürmesi demektir. Bu durum, aynadaki

görüntünün aynaya bakan insana dönmesine benzer. Mümin, bu kulun

hakknda doru olduu ite Hak kendisini dorular. te bu, imann

kendisiyle ilikisi yönünden onun zekâtdr. Böylelikle kii sözünde,

davrannda ve hallerindeki doruluuyla imannda Allah’a ait hakk

verir.

Zekât verilmesi gerekli mallardan hakknda görü birlii bulunan-

larn ksmlar tamamland, görü ayrl bulunanlar da bunlara katlr.

Çünkü görü ayrl bulunan mallar, ya bitki, ya hayvan ya da maden-

dir. Bunlar ise, hakknda görü birlii bulunan mallardan söz ederken

açkladk. Öyleyse, söz uzamasn diye, görü ayrl bulunanlar hak-

knda (hakknda konutuumuz ksmlara ait hükümle) hüküm verip

bâtn yorumlar da her snfa özgü yorumla yaplmaldr. Bu kitaptaki

yöntemimiz, imkân ölçüünce (mümkün olduunca) özetlemek ve ksa

anlatmaktr. Çünkü kitap, Allah yolunda zorunlu olan ana ve asllar

içeren büyüle bir kitaptr. Oullar ve ferler, neredeyse snrsz, hatta s-

nrszdr. ‘Allah hahh söyler. O, doru yola ulatrr ,l°

FASIL ÇNDE VASIL

Tahmin Hakknda

Tahminde bulunmann caiz olduunda görü birliine tahminle

varlmtr. Bu, ölçü yerine geçmek üzere, (zekât verilecek mallarda)

nisap miktarn belirlemektir.

VASIL

Bâtnî Yorum

Tahmin, bilgiye, ölçülerin belirlenmesine ve keskin bir görüe ge-

reksinim duyan tehlike bölgesidir. Allah öyle buyurur:
c

Ölçüp biçenle-
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rin can çksn .’ 11 Bu yorum, (balayc yorum anlamndaki) tefsire kat-

labilecek (balayc olmayan tasavvufî yorum anlamndaki) iarettir.

Fakat biz bunu tefsir olarak zikretmiyoruz, sadece anlalr yapmak için

kullandk. Ölçüt ve tart, bilgi saylr. Tahmin baskn zan demektir,

esas olan ise bilgidir. Bilgiyi elde etmek mümkün olmadnda, güçlü

zan ile hüküm veririz. Bu ise, sadece erî hükümlerde, baka bir ifadey-

le ferî hususlarda geçerlidir. Çünkü hâkim, yapt tanklk hakknda

doru söyleyip söylemediinden emin olmad bir ahidin tanklyla

hüküm verir. Öyleyse, dince geçerli hükümde asl olan ey, güçlü zan-

dr. Güçlü zan, Allah nezdindeki mutlulukta bile geçerlidir. Çünkü Al-

lah öyle buyurur: ‘Ben kulumun bana olan zannna göreyim, benim

hakkmda iyi zanda bulunsun.’ Binaenaleyh Allah hakknda iyi zanda

bulunmak kulu mudu edecei gibi kötü zanda bulunmak da onu mut-

suz eder, ‘ite bu Allah hakkndaki zannmzdr ’12

Bilginler, hâkimin iki hasm arasnda güçlü zanla hüküm vermesi-

nin (geçerliliinde) görü ayrlna dümemi, bilgiyle hüküm verme-

sinde görü ayrlna dümülerdir. Böyle durumlarda güçlü zan, ken-

disine bavurulan bir asl haline gelmiken bilgi, hakknda görü ayrl-

na düülen husus oldu. Allah nezdinde sadece bilgi bulunsa bile, O
da görerek hüküm verir. Bu nedenle Allah öyle buyurmutur: ‘De ki,

Rabbim hak ile hüküm ver.’
15 Yan, benim için yasa yaptm ve beni ken-

disiyle gönderdii hale ile hüküm ver.

Bu yolda Allah’ akl yoluyla bilmek, tahmin yoluyla bilmek saylr.

Bu nedenle, kantlara zarar yeren kuku kabul edilir. Allah’n kesin bir

rivayet zinciriyle aktarlan eriatla bilinmesi ise, kesin bilgidir. Ba bi-

linmese bile, rivayeti kabul edenler için kuku kendisine zarar vermez.

Öyleyse (kesin ekilde) Allah’ bilmek, eriat sayesinde gerçekleebilir.

Bu ise, Haklan kullarna kendi durumunu bildirmesidir, çünkü Allah

kendisini kullarndan daha iyi bilir. Allah’ Allah’tan örenmek, O’nun

‘tenzih ve tebihi birletiren’ olduunu bilmek demektir. Böyle bir ey
ise, teorik kantlarda geçerli deildir. Baka bir ifadeyle hakknda hü-

küm verilen birinin iki zdd kendinde birletirmesi, bu durumun d-

nda geçerli deildir. Bu durumda Allah hakknda yaratklar hüküm
vermedii gibi ayn zamanda yaratklarn ald, teorik aratrmalar ve

fikir gücü de hüküm vermi deildir. Öyleyse yaratklarn Allah hak-

knda söyledii ‘O öyledir’ veya ‘böyle deildir’ eklindeki yarglar,
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hiç kukusuz ki, birer tahminden ibarettir. Tahmin eden ise, bazen ya-

nlr bazen isabet eder. Allah’ kesin olarak bilmek tahmin yoluyla bil-

mekten daha iyidir. Bununla birlikte, Allah’ bilmede balangçta tah-

min de kaçnlmaz olarak gereklidir.

FASIL ÇNDE VASIL

Hasattan Önce Ürün Sahibinin Hurma ve Ekininden Ye-

mesi

Baz bilginler, nisapta bu miktarn hesaplanmas gerektii görü-

ündedir. Baz bilginler ise, hesaplama gerekmediini ileri sürmütür.

Onlara göre tahmini yapan görevli, yedii ve içtii eyleri mal sahibine

brakr.

VASIL

Bâtnî Yorum

nsann ürün ve ekini, onun amelleridir. Amelleri ise, (ya) vacip

(ya) mendup, daha çok da mubahlardr. Mekruh ye mahzurlu (haram)

olanlarn buraya girmesi söz konusu deildir. Bilhassa mahzurlu eyler,

zekâta giremez. Bazen ise, mahzurlu amelin ilenmesindeki özel bir

yolla zekâta girebilir. öyle d: Müminin günah, itaat ile kanmakszn
saf bir halde meydana gelemez. Onlar ‘salih amel ile bir ksm da günah

kartran kimselerdir.’ Günaha katan itaat, ilenen o günahn c

günah’

olduuna iman etmektir. Öyleyse bu iman, günah içindeki bir itaat ol-

duu gibi ayn zamanda uzaklk içindeki yaknlktr. Binaenaleyh bu

iman, o günahn zekâtdr.

Böylece mahzurlu (amel, içerdii) iman ile temizlenir. Bu durum

‘Allah onlarn günahlarn iyiliklere çevirir
3,4

ayetinde belirtilir. Mümin
günaha bu ölçüde (bir iyilii) verdiinde, Allah’n amelini kabul ede-

ceiyle ilgili ümidi gerçekleir. Bu ise
‘

Dierleri ise günahlarn itiraf

eder, bir ksm da salih amele günah kartranlardr’ 15 ayetinde belirtilen
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husustur. Bunlar, içlerinden bir ksmn ‘

Allah’n, tövbelerini kabul etme-

si’
16 umulanlardr. Baka bir ifadeyle Allah, merhamet, (amellerini) ka-

bul,' balama ve günahlarn deitirmeyle kendilerine döner. Tre bu,

haramda etki yapan zekâtn inayetidir.

taatlere gelirsek, onlarn nisab zekâtn gerektii miktar; zekâdan

ise özellikle sahibinin mubah ilemesidir. Bu, nefse özgü olan eydir.

Çünkü zekât Allah’n hakk olsa bile, bu durum sadece Allah’n kendi-

sini emretmi olmas bakmndan böyledir. Dolaysyla zekât, (gerçek-

te) bize döner. Çünkü Allah, zekât alacak snflar sayarak, onun nere-

lere verileceini belirlemitir. Allah insann bütün amellerinden onun

sekiz organna sekiz uzvuna sadaka vermitir. Bunlar, Allah’n bütün

amellerinden insana verdii zekâttr. Bu durum, insann yoksulluu,

fakirlii ve amelinden olduu kadar Rabbine itaat etmeye almas,

irna bakmndan onda niyetini toplamas, boynunun mubah vakider-

de vacipleri (ileme) boyunduruundan kurtulmasndan kaynaklanr.

Bununla birlikte vacipler, mubah vakiderde de bulunur. Çünkü insann

mubahn da mubah olduuna inanmas gerekir vs. (buna inanmak da

farz ilemek demektir).

(Bataki fkh hükme dönersek) Hasattan önce yenen eltini nisaba

katan bilgid, söz konusu eyin dc kendisine emredilen ey arasnda bu-

lunmasn dikkate almtr. Çünkü mubah, tpk vacip gibi, vaciptir. Bu

nedenle sahibi, onda doal bir ekilde deil, kendisine izin verilmi

kimse gibi hareket eder. Bunun hesaba katlmayacan düünen bilgin

ise, mubah olsa bile, mubahta yükümlülüün dümesini dikkate alm-

tr. Çünkü yükümlü serbest olamaz. Yükümlülük bir meakkattir. Ser-

besdikte ise, bir tereddüt ve hayret içerse bile, meakkat yoktur.

FASIL ÇNDE VASIL

Zekâtn Vaktiyle lgili Fasl

Birinci nesildeki bilginlerin çounluu, sene artnn gerçekleme-

siyle altn, gümü vc yürüyen mallarda zekâtn farz olduunda görü

birliine varmtr. Bu konuda bize herhangi bir görü ayrl aktarl-
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mamtr. Bunun tek istisnas, bn Abbas ve Muaviye’dir. Bu ikisine

göre, peygamberden bu konuda güvenilir bir hadis aktarlmamtr.

Bilinmelidir ki, zekâtta sene, zamann tamamlanmasdr. Böylelikle

zaman, nisabn tamamlanmasna benzemitir. Nisap miktarnn ta-

mamlanmas art olduu gibi zamann tamamlanmas da bir arttr.

Zamann tamamlanmasnn anlam, dört mevsimi içerecek ekilde ge-

niletilmesi demektir (bir yl). Bu nedenle, iktidarszda bir yl beklenir.

Yani, durumunda bir deime olmakszn üzerinden dört mevsim ge-

çer. Baka bir ifadeyle, ona etki edecek yetenei olmad için, iktida-

rnda bir hükmü yoktur. nsann kemali, sadece akimdadr. Aklyla ol-

gunlatnda, hiç kukusuz, gücü de yetkinlemi demektir. Bu neden-

le, zekât vermesi vacip olur. Akl bakmndan yetkinlemek, insann Al-

lah’n üzerindeki haklarn bilip onlar yerine getirmeye çalmas de-

mektir.

Tohumlularn ve hurmann zekât vakti, sene arti olmakszn, ha-

sat ve toplanma günüdür. Çünkü tohumun üzerinden sene geçmitir.

Bu ise, .sonbahar, k, ilkbahar ve yazn tohum üzerindeki etkisidir. Bu

sayede tohum, bu yorumla, sene hükmünün dnda kalmam gibidir.

badetlerin bir ksm seneyle irtibatldr. Bunlara örnek olarak, hac,

oruç ve zekât verilen mallardan zikrettiimiz snflan verebiliriz. Bir

ksm ibadet ise, seneyle irtibatl deildir. Bunlara örnek olarak ise,

namaz, umre, haccn dndaki gönüllü iyilüderi verebiliriz. Haccn ise,

farz da nafilesi de seneyle irtibatl olmada birdir.

FASIL ÇNDE VASIL

Madenlerin Zekât

Bilginlerin bir ksm, madeni altn ve gümüe benzeterek, nisapla

birlikte yl da dikkate almken bir ksm topran bitirdii ve sene ar-

tnn bulunmad ekinlere benzeterek sene artn deil, sadece nisap

miktarn dikkate almtr.
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Bâtnî Yorum

Maden, cisimlerin kendisinden olutuu doa (tabiat) demektir.

Tikel ve doal cisimlerin nefsleri, dört hakikattir. Bunlarn bir araya

gelmesiyle, cisimler âlemi ortaya çkmtr. Metafzik’te ise (ilm-i lâhî)

âlem; diri, bilen, irade eden ve güç yetiren olmas yönünden Allah’tan

ortaya çkmtr. Alemde bir hükmü olan Allah’a ait her isim, bu dört

ana ismin kapsam altndadr.

Madenin zekâtnda (seneyi deil) nisab dikkate alan bilginler, bu

durumu dikkate alm demektir. Çünkü o, zaman üstüdür. Doadan

oluan ey insandan da olutuu zaman, nisap gerçeklemi demektir.

Bu dununda zekât farz olur. Bu ise, metafizik bilgiye göre, oluturma-

nn (yaratma) ancak kendileriyle gerçekleebüdii sabit dört nitelie

onu katmak demektir. Doa, bir araçtr, ilah deil!

Nisabn yan sra sene artn da gerekli görmenin bâtn yonmu
ise udur: Unsurlardan oluan ey -doadan deil- insandan oluabilir,

Unsurlardan ise, ancak üzerlerinden zamann geçmesiyle bir ey olua-

bilir. Bu ise, üzerlerinde bulunan feleklerin hareketleridir. Öyleyse, on-

larn zekât zamanla snrldr. Bu durumda zekât, o oluturmadaki Al-

lah’n hakkn vermek demektir. Bunu ise, sebebine bakmakszn, olu-

turmay özel yöne izafe etmekle gerçekleir; söz konusu özel yön, her

mümkünde Allah’a ait eydir. te bu, emir ve halle âlemidir. Birinci

olan ise, bilhassa emir âlemidir. Bunu bilmek gerekir!

FASIL ÇNDE VASIL

Maln Kârnda Sene art

Bir grup, asl mal nisap (miktarna ulasa da ulamasa da) onun

senesinin, kazanld günden itibaren dikkate alnacan söylemitir.

Ben de bu görüteyim. Bir grup bilgine göre ise, kârn senesi ana ma-
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ln senesidir. Yani, ana mal seneyi tamamladnda, onunla birlikte kâ-

rn da zekât verilir. Bu görüte, kâr ile birlikte nisaba ulamsa, ana

maln (kârdan önce) nisaba ulam olup olmamas birdir. Bu görü

sadece Malik ve taraftarlarna aittir. Bir grup ise, üzerinden bir sene

geçen maln nisap miktarna ulap ulamayn ayrt ederek, “Nisap

miktarna sahipse kârn zekât ana malla birlikte verilir, ulamamsa
verilmez’ demilerdir.

VASIL

Bâtnî Yorum

Ameller, maldr. Amellerin kâr ise, onlardan oluan suretlerdir.

Söz gelii, namaz klan veya zikir yapan kimsenin zikrinden ve nama-

zndan, kyamet gününe kadar o kiinin balanmas için dua eden bir

melek yaratlr. Öyleyse amellerin giydikleri suretler, onlarn kârlardr.

Örnein zekât vermeyene, zekât miktarndaki mal bir ejderha olarak

gelir ve kendisine “bale, bu senin hazinendir’ denilir,

Ameller iki ksma ayrlr: Birincisi ruhsal amellerdir d, kalp amel-

leridir; kincisi bedenin (doa) amelleridir, bunlar ise, duyulur amel-

lerden ibaret olan cisimlerin amelleridir. Duyulur bir amelde sene dik-

kate alnrken manevi amelde sene art dikkate alnmaz. Manevi amel,

zaman hükmünün dndadr. Nisabn ise, hem manada hem duyuda

dikkate alnmas gerekir. Daha önceki bölümde nisabn -ki miktar de-

mektir- bâtn yorumundan söz etmitik.

Zekâtn bu kâr temizlemesi ise, sahibine bundan dönen iyilik ola-

rak kendini gösterir. Zekât veren kii, yoksula, miskine vb. kimselere

zekât verdikleri için (Allah’n kendilerine iyilikte bulunduu) kimsele-

rin özellikleriyle nitelenmesiyle (bunu gösterir.) Bu durum, amellerden

yaratlan meleklerle ilgili söyledii bir hadiste dile getirilmitir. Bu me-

lek ‘kyamet gününe kadar o kii adna balanma talebinde bulunur.’

Mekke’de uyurken rüyamda Hz. Peygamber’i görmütüm. Ka-

be’yi göstererek öyle diyordu: ‘Ey bu evin sakinleri! Gece gündüz
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hangi vakitte olursa olsun, ,bu evi tavaf edenleri gece veya gündüz dile-

dikleri bir vakitte namaz klmaktan engellemeyiniz! Çünkü Allah na-

maz klan kii için namazndan bir melek yaratr. Bu melek, kyamet

gününe kadar o kii adna balanma talebinde bulunur.’ Bu rivayetin

bir ksmnn doruluk ölçütü, Hz. Peygamberden rivayet edilen u
hadistir: ‘Ey Abdimenaf oullar! Bu evi (Kabe) tavaf edip gece veya

gündüz diledii bir vakitte namaz klan birini engellemeyiniz!’ Hadisi,

Nesai cs-Sünen’inde kaydetmitir. En iyisini Allah bilir!

FASIL ÇNDE VASIL

Kazançlarn (Fevaid) Zekâtnda Sene

Maldan, kârnn dnda kazanlan eylere fevaid denilir. Baz bil-

ginler öyle demitir: ‘Bütün bilginler, mal nisap miktarudan az ise ve

kârn dndaki baka bir mal eklenip ikisinin toplamyla nisap miktar

meydana gelmise, (nisap) tamamland günden itibaren bir sene bek-

lenir. Bilginler, üzerinden bir sene geçmi nisap miktar mal bulunan

birinin tekrar mal kazandnda ne olaca hususunda görü ayrlna
dümütür. Baz bilginlere göre, üzerinden sene geçtii için nisap mik :

tarna ulam maln zekât verilir. Kazanlm mal, zekât gerekli mala

eklenmez. Ben de bu görüteyim. Baz bilginlere göre ise, asl mal ni-

sap miktarndaysa bütün kazançlardan zekât verilir. Onlara göre kâr da

böyledir.

VASIL

Bölümün Bâtnî Yorumu

‘iyi bir adet çkartan kimse, o adetin ve onu yapanlarn sevabn

kazanr.’ Böyle bir insan, kendi amelinden olmakszn, bakasnn ame-

linden bir mal kazanm saylr. Kazanlan ey, onun kârdr ve o bir
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ameldir. Bâtnî yorumda bunun hükmü, zahirdeki hüküm gibidir. Ni-

tekim, aradaki görü ayrlklar ve görü birliine varlm hususlarla

.birlikte, mezheplerin bu konudaki düüncelerini açklamtk. Önceki

bölümlerdeki bâtn, yorumlar ile bu bölümün bâtn yorumu birdir.

FASIL ÇNDE VASIL

Koyun Yavrularnn Üzerinden Sene Geçmesinin Bâtnî

Yorumu

Baz bilginler, yavrunun senesi, anasnn senesiyle birdir demitir.

Burada, analarn nisap miktarna ulap ulamay birdir. Baz bilginler

ise, analar nisap miktarna ulamadkça, analardaki senenin -yavrularn

senesi olmayacam ileri sürmütür.

VASIL

Bâtnî Yorum

‘Zürriyederini onlara eklediimiz gibi kendi amellerinden de bir

ey eksiltmedik.’ B durum, ‘iman edip kendilerinden sonra gelen zür-

riyetlerinin de imanda kendilerine uyduu’ insanlarla ilgilidir. Bu zür-

riyet, gönüllü yaplan iyilikler gibidir. Analar (atalar) ise, farz iyilikler

gibidir. Farzlarla (Allah’a) yaklald gibi ayn zamanda gönüllü (na-

file) ibadetlerle de yaklalr. Kukusuz, nafile iyiliklerin Hakka yaknl-

saladn belirten rivayetler gelmitir. Böylelikle an nafile ibadet-

ler için kendiliklerinde bir hüküm belirlemitir. Hüküm bakmndan
yavrular ayr ele almann bâtnî yorumu budur.

Daha önce zikrettiimiz görülere göre, koyunlarn yavrularn

(hüküm bakmndan) analara katmann bâtrnî yorumu udur: Nafile

iyilikler, farz sayld gibi hükümleri de farzlarla birdir, zaten bu ne-
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denle de farzlara katlmlard. Örnein nafile bir namaz -ki bu, insana

farz klnmam ve yapmadnda günahkâr olmayaca ibadettir- ele

alalm: nsan nafile bir namaza veya hacca veya oruca baladnda, o

ibadetteki farzlar yerine getirmek zorundadr. Buna göre rükû, secde,

ayakta durmak nafile namazda da farz ve vaciptir. Namaz, ancak bu

unsurlarla geçerli olabilir. Bu nedenle, (kyamette namazlar eksik ge-

len kulla ilgili olan) kutsi bir hadiste Allah öyle buyurur: ‘Kulumun

farz namazn nafilesinden tamamlaynz.’ Böylelikle, farz lalnm na-

mazn bir farz unsuru, nafile ibadetin farz unsurundan tamamlanr.

Bütün ameller için bu durum geçerlidir. Öyleyse nafile iyiliklerde Al-

lah’n hakk, bu iyiliklerin içerdii (rükû, secde gibi) farzlardr. Bu hak

ise, o ibadetlerin zekâtdr. Bu konudaki fazlalk ise, sahibine döner. Bu

nedenle Hak, nafile ibadet yaparak kendisine yaklaan ‘kulun gözü ve

kula olur.’

FASIL ÇNDE VASIL

Yürüyenlerde Kazanç Maln Durumu

Daha önce benzer bir durumun bâtn yorumu, kazanç bahsinde

geçmiti. Onun yinelenmesi gereksizdir, sadece dikkat çekmek için bu-

rada ona yer verdik.

FASIL ÇNDE VASIL

Alacaklarda Zekât Gerektiini Düünenlere Göre, Borçlar-

da Sene artnn Bâtnî Yorumu

Bir grup öyle demitir: Borçludan borcunu ald günden itiba-

ren bir yl beklenir. Alacakta zekâtn bulunduunu düünen bilginler

görü ayrlna dümütür. Bir ksmna göre, borç verildii an dikkate

alnr. Bu sürenin üzerinden bir yl geçerse, senelik zekât verilir. Üze-
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rinden birkaç yl geçerse, geçen her sene için bir zekât verilir. Bu görü

sahibi bilgin, alacakly mal elinde bulunan kimse saymtr. Baz bil-

ginlere göre ise, bilhassa tek bir yl için zekât verir. Alacak borçluda

birden fazla sene kaldnda ise, bunun dnda bir zekât dümez. Bu

görü sahibinin bir kantnn olup olmadn bilmiyorum.

VASIL

Bâtnî Yorum

Bir hadiste belirtildii gibi, ‘ölmü içimse ve hacca gidemeyecek

dunundaki bir kii adna hac yaplabilir.’ Üzerinde Ramazan borcu var

iken ölen bir insann velisi de, onun adna oruç tutabilir. Böylelikle bu

fiil, (ölü için) oruç tutacak veya hacca gidecek veli üzerinde Allah’n bir

hakk haline gelir. Bu hale ise, alacaktaki zekât miktarnn (gerçekle-

mesi) demektir ve böylelikle borçlunun yükümlülüü ortadan kalkar.

Nitekim borçlu kii, maln sahibi olmad için, borcundan dolay ze-

kâda yükümlü deildir.

Alacak borçluda bulunduu sürece sahibinin zekât vermesi gerek-

mez diyen bilginler ise,
‘nsan ancak yapabileceinden sorumludur’ 17 aye-

tini dikkate almtr. Bu esnada ise, kendisiyle iyilikler peinde koaca
bir mala sahip deildir, aksine hayr ve iyilii, kendisine verdii malla

borçluyu rahadatmasdr. Öyleyse yapt bu davran, onun adna ze-

kât yerine geçmitir ve tekrar zekât vermesini gereksiz klmtr. Al-

lah’n kullarn rahadatmaktan daha büyük hangi iyilik olabilir ki>

Bilginler, zekât vermenin amacnn bir gedii kapamak olduunu

kabul etmilerdir. Borç alan kiinin ihtiyac olmasayd, o borcu almaz-

d. Kendisine borç veren ise, onun gediini kapatm demektir. Borç

vermek bu yönden zekâta benzemidr. Geri alnncaya kadar alacaa

zekât dümeyeceini, alndktan sonra ise bir sene beklemek gerektiini

ileri süren görüün bâtn yorumu budur.

Daha önce de belirttiimiz gibi, borçlarn ayeti
‘

Allah’a güzel borç

veriniz

™

ve ‘Kim Allah’a güzel borç verirse’
19
ayederidir. Borç gedii ka-
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patt için, Yahudiler öyle demitir: ‘Allah yoksuldur, biz zenginiz.’

Yan, Allah fakir olduu için bizden borç istemitir. Halbuki bunu der-

ken, Haldun borç istemede ‘yaratklarna kavumann en ileri noktas’

eklindeki muradndan habersiz kalmlardr. Nitekim sahih bir hadiste

öyle denilmitir: ‘Acktm, beni doyurmadn vb.’ Kap birdir. Farzdan

bölümün banda daha önce söz etmitik.

FASIL ÇNDE VASIL

Kendilerine Zekât Farz Sayanlara Göre, Mallarn Üzerin-

den Senenin Geçmesi

Daha önce senenin bâtn yorumu zikredilmiti. Bana göre bu ko-

nuda bir nas bulunmad için onlara zekât dümez. Adeta bu, ilave bir

hüküm gibidir. Kastedilen, mürsel kyastr, sabit bir ilkeden çkartlan

hüküm deildir. Allah en iyisini bilir!

Baz bilginler, mal ile birlikte kazancnn bulunmasn da art ko-

mu, bir ksm, nisab dikkate alm, bir ksm bunu geçerli saymam-
tr. Bilginlerin çou öyle demitir: ‘Yönetilen ile yönetilmeyenin hük-

mü birdir. Bir insan bir mal satn alp üzerinden bir yl geçerse, onu

salamlatrr ve zekâtn verir. Bir grup bilgin ise, onun ürününün ze-

kât verilir demitir d, ben de bu görüteyim. Deerinin zekât veril-

mez.

VASIL

Bâtnî Yorum

Aruz, insann kendi niyeti olmakszn, yapt iyiliklerinden insana

gelen eylerdir. Ya da, niyetin art koulmad fakat yapldnda insa-

nn sevap ald amellerden insana gelen eylerdir. Hz. Peygamber
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(müslüman olan birine) öyle buyurur: ‘Yaptn iyilik nedeniyle

müslüman oldun.’ Yani, (daha önce yaptn) o davrann sevab da

enindir. Bununla birlikte sen, onu sabit bir eriat emrettii için yap-

mamtn, fakat o, iyi huylardand. Bu sayede gerçee tekabül etmi ve

bundan dolay sahibi ödüllendirilmitir. nsana gelen bu amelde Al-

lah’a ait bir hak -ki bu hakkn nedeni verdii bir nispettir- bulunma-

sayd, onun övülmesi geçerli olmazd. Bu hak, insann farknda olma-d yönden o maln zekâtdr.

FASIL ÇNDE VASIL

Seneden Önce Zekâtn Verilmesi

Baz bilginler, verilemeyecei görüündedir. Ben de, zahirî hü-

kümde bu görüteyim. Bâtnda ise böyle düünmüyorum. Baz bilgin-

ler ise bunu caiz görmütür.

VASIL

t

Bâtnî Yorum

Verilebileceinin bâtn yorumu udur: ‘Kendi adnza öne geçiri-

niz.’ ‘Kendiniz için hangi iyilii öne geçirirseniz, onu Allah katnda bu-

lursunuz.’ ‘Rabbinizden olan mafirete kounuz.’ ‘Onlar iyiliklere ko-

arlar. Onlar bu iyilikler için yarr.’ Hz. Peygamber, istenmeden ta-

nkl yapp istendikten sonra tankl yapan kimsenin ödülünden da-

ha büyük olduunu belirttii bir hadiste buna iaret etmitir.

Sene dolmadan zekâtn verilemeyeceinin bâtn yorumuna gelir-

sek, hüküm sahibi vakittir. Dolaysyla, vaktin gerektirmedii bir eyin

yaplmas uygun deildir. Burada, ilâh isimlerin ilimlerinden kaynak-

lanan srlar vardr: Acaba hükmü devam eden bir isim, baka bir ismin
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t

1

hükümran olduu vakitte, hüküm sahibi olabilir m? Bir vakitte iki isim

ortak olabilir mi? Böyleyse, isimlerden her birinin kendi vaktinde bir

hükmü olur. Acaba, isim üzerinde hüküm sahibi olan vaktin hükmü

müdür? Bu sayede vakit, istidadyla ismi hükme konu olan ey yapabi-

lir mi? Bir hüküm ancak kendi vaktinde mi meydana gelir? Böyle bilgi-

ler konuyla ilgilidir, bunu biliniz! Zekâtn bâtn yorumuyla ilgili bu

kadar açklama yeterlidir. Hamd ü sena, Allah’a aittir.

Elli dördüncü ksm sona erdi, onu elli beinci ksm takip edecek-

tir.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
ELL BENC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

YETM BRNC BÖLÜM
Orucun Srlar

Ey gülerken alayan!

ensin bizden ikayetçi ve ikayet edilen

Oruç, yükselmeksizin tutmaktr

Ya da yükselmektir, tutmakszn.

Bazen ikisi de birden.

Ortak koarak birlemeyi ispatlayan nezdinde

Akllar tasarruflarndan engellendi

pler ve alar olmakszn.

Akllar eylemlerinden alkondu

eriatn keskin klcyla.

Böylece kantlarnn reddettiini kabul ettiler

drak olmakszn iman ettiler

Hidayetyldz onu yüzerek geçirdi

Feleklerle melekler arasnda
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Ey Nefs! Sen olmasaydn, O olmazdn

‘Sanki o’, sen olmasaydn, sen olmasaydn

Olutan kesilin, iftar etmeyin

Halkn ilah böyle seni dost edindi.

O olmas bakmndan bu oruca niyetlen

Çünkü O seni olula gdalandrr

Oruçta bir anlam var ki onu bir düünsen

Hiçbir yaratk senin sözünü tayamazd

Orucun benzersizdir, böyle dedi bana

Onu emreden; artk bunu düünün!

Çünkü oruç terktir, nerededir oyaptn

Ya da nerededir senin (yaptm) iddian!

[ aslna dönmütür

Rabbim de seni böyle dost edindi

Orucun hikmetlerini bir düünsen

Onun asl anlam senin manandadr

Sonra O’nun nezdinden bir haberci geldi

Senin emredilmi orucundan seni soyutlad

Oruç Allah’a aittir, cahil olma!

Sen onun tecelligdhsn, bunu bilmelisin

!

Sen ise aç kalarak ölürsün, bunu bil.

Rahman seni (nefs) dii yapt ki

Seni düzenlediinde senden çkandan ötürü (kadn, Havva).

Seni kendine ehil olarak düzenleyen münezzehtir

Ona ehil senden bakas olamad

Sen O’nun için tpk toprak gibi bir döeksin

Onun alamak özelliindeki gözü gibisin
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Allah’n yaratmas onun gözü görünür

Sizin aranzda; senin yerin neresi?

Horluk içinde Allah’a dua edersen

Onunla Allah seni güldürür

En yüce Kalem Levhasnda

O’nda yazd senin nezih özelliini

Sen hepsinin aynsn, O’nun ayn deil

Bir açdan sana yakn, bir açdan ise uzak

Raz olduunda yetinmekten sakn

O seni raz etsin diye

Dilediin her ite kendi asln gibi ol

Unutma ki, unutulma!

ite budur bana gelen ilim

ftirac olmayan söyleyenden (peygamber)

Bildireninin emriyle onu indiririm

Zahit ve abiâlerin arasna

Hamd olsun o Allah’a ki

Nurlarn ve halkalarn bilgisine tahsis etti beni

Beni öyle bir surete sahip kld ki

Kemali ancak kendisiyle ortaya çkar.

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki oruç, (nefsi hazlardan) tut-

mak ve yükselmek demektir.
£Same en-nehar’ gündüz yükseldi denilir.

air Imru’l-Kays bir msranda öyle der:

ha same en-neharü ve heccera

Gün yükseldiinde (demektir).

Oruç dier bütün ibadetlerden daha yüksek olduundan, oruç

(savm) diye isimlendirildi. Allah, daha sonra belirteceimiz gibi, orucu
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ibadetler arasnda benzeri olmamakla yükseltmitir. Kullan onu ibadet

olarak yerine getirse bile, Allah orucu kullarndan düürmü ve kendi-

sine izafe etmitir. Orucu tutann ödülünü ise, kendi eliyle vermi ve

benzersizlikte onu kendisine katmtr.

Oruç gerçekte bir ey yapmak deil, yapmamaktr. Benzersizlik

* de, olumsuz bir niteliktir. Böylelikle Allah ile oruç arasndaki iliki güç-

lenmitir. Allah kendisi hakknda öyle buyurur: ‘O’nun benzeri, bir ey

yoktur .

no
Allah kendisinin bir benzerinin olmasn reddetmitir. u hal-

de Allah, dinî ve aklî kantlara göre, benzeri olmayandr (misilsiz).

Nesai Ebu Ümame’den öyle aktarr:
£

Hz. Peygambere geldim ve ‘Ba-

na yapacam bir emir ver’ dedim. Peygamber de ‘Oruç tutmalsn,

çünkü oruç misilsizdir’ buyurdu. Böylelikle Hz. Peygamber, Allah’n

kullarna emrettii ibadetler içinde orucun bir benzerinin olmadn
belirtti.

Orucun selbî bir nitelik olduunu bilen kimse -çünkü o, yenilecek

eyleri terk etmektir- kesin olarak onun misli bulunmadn da bilir.

Çünkü onun dta anlalacak ekilde varlkla nitelenecek hakikati yok-

tur. Bu nedenle Allah ‘oruç bana aittir’ dedi. Öyleyse oruç, gerçekte bir

ibadet ya da amel deildir. Oruca amel denilmesi, mecazi olabilir. Bu

durum, mevcut sözünü bize akledilir olan Hakka vermemizin mecazi

olmasna benzer. Çünkü varl zaünm ayn olan ile varln ilikisi,

varln bizimle ilikisine benzemez. Çünkü ‘Onun benzeri bir ey yok-

tur:
2 '

Müslim’in es-Sahh’te Ebu Hureyre’den aktard bir (kut-

si)hadiste Allah öyle buyurur: ‘Orucun dndaki bütün amelleri ku-

luma aittir. Oruç ie bana aittir ve onun ödülünü ben vereceim. Oruç

bir kalkandr. Aranzdan birisi oruçlu olduunda, kavga yapmasn ve

kzmasn. Birisi kendisine satarsa veya kavgaya tutuursa ‘ben oruçlu

bir insanm’ desin. Muhammed’in cann elinde tutan Allah’a yemi ol-

sun ki, oruçlunun az kokusu kyamet günü Allah nezdinde misk ko-

kusundan daha güzeldir. Oruçlunun iki sevinci vardr: Orucunu açt-

nda, sevinir. kincisi ise, Rabbiyle karlatnda oruç tuttuu için

sevinmesidir.’

Bilmelisin ki, Nesai’den aktardmz hadiste Hz. Peygamber oru-

cun benzeri olmadn belirttii gibi Hakkn da bir benzeri yoktur. Bu
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nedenle oruçlu ‘benzeri olmamak5
özelliiyle Rabbine kavuur ve O’nu

kendisi vastasyla görür. Bu durumda Hak, gören ve görülendir. Hz.

Peygamber ‘orucuyla sevinir
5
deyip ‘Rabbine kavutuu için sevinir

5

demedi. Çünkü sevinç, kendisiyle sevinmez, bilakis onunla sevinilir.

Görmesi ve müahedesi esnasnda Hak kimin gözü olmusa, O’nu gö-

rürken kendinden bakasn görmez.

Öyleyse oruçlunun sevinci, benzerliin ortadan kaldrlmas dere-

cesine katlmaktr. Dünya hayatnda orucunu açarken ise, özü gerei

beslenmek isteyen hayvan nefsin hakkm kendisine ulatrmak bak-

mndan sevinmiti. Arif, hayvan ve nebatî nefsinin kendisine ihtiyacna

tank olup Allah’n bir yükümlülük olarak üzerine yazd hakkn ula-

trmakla nefsine yapt cömertliini gördüünde, burada Hakkn nite-

liiyle zuhur etmi demektir. Böylelikle Hakkn eliyle verir. Nitekim

kendisine kavuulduunda da Hak, kendi gözüyle görülür. Bu nedenle

oruçlu, Rabbine kavutuu esnada orucu nedeniyle sevinecei gibi,

(dünyada, kendisine Hakkn cömertlik özelliini kazandran) iftaryla

sevinir.

Kul, oruç tutmas nedeniyle (benzersizlik) özelliiyle nitelenmi ve

bu nitelikle de oruçlu adm hak etmitir. Onun oruçlu olduunu kabul

ettikten sonra, Hak kendisinden bu ismi düürmü ve ‘Oruç bana ait-

tir’ diyerek kendisine izafe etmitir. Baka bir ifadeyle (hiçbir eye

muhtaç olmamak anlamndaki) samedanîlik özellii, sadece bana ait

olabilir. Bu özellik, beslenmekten miinezzehlilctir. Ben seni (kul) o

özellikle nitelemi olsam bile, anma yaraan ‘mutlak tenzih
5 bakmn-

dan deil, snrl tenzih yönünden niteledim ve ardndan ‘onun ödülü-

nü ben vereceim5
dedim. Böylelikle Hak, kendisine döndüünde

oruçlunun orucunun karl olur ve kul da ‘benzeri olmayan’n özelli-

iyle Hakka kavuur. Kastedilen, oruçtur. Çünkü ‘benzeri olmayan5

sadece ‘benzeri olmayan
5

görebilir. Zevk sahiplerinin büyüklerinden

Ebu Taiib el-Mekki de buna böyle iaret etmitir: ‘Kimin yükünde bu-

lunursa, onun cezasdr. 5 Ayet bu duruma ne kadar uygun dümütür!

‘Oruç bir kalkandr.’ Kalkan, koruyucudur. Allah,
‘
Allah’tan sakn-

nzm buyurur. Baka bit ifadeyle 05nu (kendinizi koruyacanz bir)

‘kalkan’ yapmz. Böylelikle, koruyuculukta oruç Allah’n yerini almtr.

Allah ise ‘kendisi gibi bir ey olmayan’dr. Oruç da, ibadetler arasnda
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‘benzeri olmayan’dr. Oruç için ‘kendisi gibi bir ey olmayan' denile-

mez. Çünkü ey, olumlu veya varlkla ilgili bir durumdur. Oruç ise,

terktir (olumsuz). Dolaysyla oruç, (gerçekte) yok olan akdedilir ve

olumsuzlayc bir niteliktir. B nedenle onun benzeri yoktur. Yoksa

onun benzeri bir ey yoktur denilemez. Benzersiz olmada, Hak ile oru-

cun özellii arasndaki- fark budur.

Hak oruçluya yasak getirmitir. Yasak, terk demektir ve olumsuz

bir eylemdir. Allah öyle der: ‘Kavga etmesin, kzmasn (yasak).’ Ona'

bir ey yapmay emretmemi, bunun yerine herhangi bir nitelikle nite-

lenmeyi yasaklamtr. Oruç, terk demektir. Böylelikle, oruç ile oruçlu-

ya yasaklanan eyler arasnda iliki mümkün olmutur. Sonra oruçluya,

kendisiyle kavga etmek isteyen veya ona sövene öyle demesi emredil-

di: ‘Ben oruçluyum!’ Ey benimle kavga etmek isteyen ve bana söven

kii! Ben senin yaptn bu davran yapmayan biriyim. Böylelikle

oruçlu, Rabbnin emriyle, kendisini bu davrantan alkoymutur. Do-

laysyla Hak da, terk eden olduunu bildirmitir. Baka bir ifadeyle

Haklan nezdnde, kendisine ovenle veya kavga edenle dövüme ve

sövme özellii yoktur.
N

Sonra öyle der: ‘Muhammet! ’in cann elinde tutan Allah’a yemin

olsun ki’ -Hz. Peygamber yemin etmektedir- ‘Oruçlunun az kokusu.’

Bu, sadece teneffüs ile -ki kendisine emredilen bu güzel sözü söylemek-

le de teneffüs etmitir- meydana gelen oruçlunun az kokusunun de-

imesidir.- Teneffüs etmesini salayan ey ‘ben oruçluyum’ demesidir

ki, bu bir kelimedir. Oruçlunun her nefesi, ‘kyamet günü’, baka bir

ifadeyle insanlarn âlemlerin Rabbi için ayaa dikildii gün ‘Allah nez-

dinde misk kokusundan daha güzeldir.’ Burada, bütün isimlerin özel-

liklerini kendinde toplayan Allah ismini getirmitir. Baka bir ifadeyle,

misli olmayan bir isim zikredilmitir, çünkü Allah’tan baka kimse bu

isün ile adlandnlamaz. Böylelikle (getirilen) isim, misli olmamak özel-

liinde oruca uymutur. Misk kokusu ise, koklayannn kendisini alg-

. layp salkl ve dengeli bir mizacn haz alaca var olan bir eydir.

(Oruçlunun azndaki) Koku, ondan daha güzel saylmtr. Kokularn

Allah ile ilikisi, koklayarak kokular alglamaya benzemez; Söz konusu

ey, bizce çirkin bir kokuyken Allah katnda miskten daha güzeldir.

Çünkü o, oruç tutulduunda ‘misilsiz olmak’ özellii kazanm (bir

azdan çkm) bir ruhtur. Dolaysyla koku kokuya benzemez. Çünkü
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oruçlunun kokusu soluklanmaktan meydana gelirken misk kokusu

miskin teneffüsünden meydana gelmez.

Buna benzer bir olay bamdan geçmiti: Mekke-Harem’de,

Menare’de Hazevvere kapsnda Musa b. Muhammed el-Kabbab’m ya-

nndaydm. Orada ezan okurdu. Bir yemei vard ki, kokusunu duyan
A

herkes rahatsz olurdu. Bir hadiste Hz. Peygamberin ‘Melekler Ade-

molunun rahatsz olduu kokulardan rahatsz olur’ dediini duymu-

tum. Peygamber, soan, sarmsak ve soan kokusuyla camiye gelmeyi

yasaklamt. Melekler gelebilsin diye, adama o yemei mescitten uzak-

latrmasn söylemek niyetindeyken uyumuum. Rüyamda Haldt gör-

düm. Bana öyle dedi: ‘Ona yemekle ilgili bir ey söyleme! O yemein

benim katmdaki kokusu, sizin katnzdaki kokusuyla bir deildir.’ Sa-

bah olduunda, her zamanki gibi yanmza geldi. Bamdan geçen ha-

diseyi kendisine anlatnca, alad ve Allah’a ükrederek secdeye kapan-

d. Sonra bana öyle dedi: ‘Efendim! Öyle olabilir ama, eriat karsn-

da saygl davranmak daha iyidir.’ Ardndan o yemei mescitten çkar-

d. Allah kendisine merhamet etsin!

Çirkin ve naho kokulardan, insan, melek gibi salkl doal mizaç

sahipleri uzaklar. Bunun nedeni, arada bir iliki olmad için, duy-

duklar skntdr. Hakkn çirkin kokulardaki yüzünü ise, Allah’tan ve

onu kabul etme mizacna sahip olmayanlardan bakas idrak edemez.

Kastedilenler, hayvan vc o hayvann mizacndaki insanlardr - melekler

deil! Bu nedenle ‘bizim katmzda’ dedi. Çünkü oruçlu da insan olma-

s yönünden salkl bir mizaç sahibidir. Hem kendisinin hem de ba-

kasnn çirkin az kokusundan nefret eder.

Acaba salkl mizac olan bir yaratlm belirli bir vakitte veya

müahede halinde Rabbiyle özdeleerek, genel anlamda bütün çirkin

kolcular güzel alglayabilir mi? Böyle bir ey duymadk. Burada ‘genel

anlamda’ dememin nedeni, özellikle hararetli mizaç sahibi olanlar ol-

mak üzere, baz mizaçlarn misk ve gül kokusundan rahatsz olmalar-

dr. Kendisinden rahatsz olunan bir ey, böyle bir mizaç sahibine göre

temiz deildir. Bu nedenle ‘genel olarak’ dedik. Çünkü mizaçlar genel-

likle misk, gül kokusu ve benzerlerini güzel bulur. Bu güzel kokular-

dan rahatsz olan ise, yabanc, baka bir ifadeyle alk olunmayan bir

mizaçtr.
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Allah, bir insana -ona göre çirkin koku kalmayacak ekilde- bütün

kokularn denkliini alglama imkân vermi midir, vermemi midir,

(verip vermediini) bilemiyorum. Böyle bir eyi kendimizden tecrübe

etmediimiz gibi birisinin böyle bir eye ulat da bize aktarlmam-

tr. Buna karn, kâmil insanlardan ve meleklerden aktarlan, onlarn

çirkin kokulardan rahatsz olduklardr. Bütün kokular güzel alglaya-

bilmek, sadece Hakka özgüdür. Bize nakledilen budur. nsann dn-
da, bu konuda hayvann durumunun ne olduunu da bilemiyorum.

Çünkü Allah beni baz vakiderde melek suretine yerletirmiken bir

hayvan suretine yerletirmemitir. En iyisini Allah bilir!

eriat, orucu anlam bakmndan üzerinde hiçbir kemalin bulun-

mad kemal özelliiyle nitelemitir. Çünkü Allah oruca (cennette)

özel bir kap ayrm ve onu kemali isteyen bir isimle ‘reyyan kaps’ di-

ye isimlendirmitir. Oruçlular bu kapdan girecektir. (Kelimenin kökü

olan ve kanmak anlamndaki) Riyy, içmede doygunluk derecesidir.

Kandktan sonra bir ey içilemez; içilcbildi sürece, arz veya canllarn

arzndan baka bir yer olsun, insan kanm saylmaz.

Müslim, Sehl b. Sa’d'n rivayet ettii bir hadisi eserine almtr.

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Cennette ‘reyyan’ denilen bir kap var-

dr. Kyamet günü oruçlular oradan girecektir ve onlarla birlikte baka

kimse girmeyecektir. öyle duyurulur: ‘Oruçlular nerede?’ Bunun üze-

rine oruçlular o kapdan girerler. Sonuncu tii girdiinde, kap kapanr

ve bir daha kimse o kapdan içeri girmez.’ Orucun dnda, yasaklanan

veya emredilen ibadetlerin hiç birisiyle ilgili böyle bir ey söylenme-

mitir. Hz. Peygamber (hadisinde) ‘reyyan (kanmak, doymak)’ kelime-

sini kullanarak oruçlularn, yaptklar ile kemale erdiklerini açklamt.

Onlar, daha önce belirttiimiz gibi, misli olmayan bir eyi yapmtr.

Misiisiz ise, gerçekte kâmil olandr. Kâmil ârifler, dünyadayken o kap-

dan girerken orada (ahirette) bütü yaratklarn bilecei ekilde (açk-

ça) gireceklerdir.

Allah izin verirse, bu bölümde farz klnm orucun hükümlerini,

ona bal konular, eklentilerini, türlerini, farzlarm, mcnduplarn zik-

redeceiz. Daha önce de, herkesin kendi snfna göre, zekât ve namaz-

da ayn eyleri genel ve özel için zikretmitik. Bize göre orucun bir ta-

km dereceleri vardr: Bunlarn ilki, bilinen-genel oruçtur. Bu oruç ile
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Allah’a ibadet ederiz. Kastedilen, bütün ardaryla dta görülen ve or-

taya çkan oruçtur.

imdi ortaya koymak istediimiz meselenin hükümlerinden söz

etmeyi bitirdiimizde, seçkinlerin ve seçkinlerin seçkinlerinin diliyle

organlara emredilmi olan nefsin orucunu konu konu ele alacaz. Bu

oruç, organlar snrl olduklar ilerden alkoymak, sonra da bu iler-

den yükselmeleri demektir. Ardndan, Hakkn kendisine inebilecei

kadar ‘genilik’ özelliiyle nitelenmi olan kalbn orucundan söz edece-

iz. Allah öyle buyurur: ‘Beni kulumun kalb sdrd.’ Böylece kalbn

orucundan söz edeceiz. Kalbin orucu, bu genilii Yaratanndan ba-

kasnn doldurmasna izin vermemektir. Yaratanndan baka birisi kalb

doldurursa, Rabbinin rzas uruna oruçlu olmas gereken bir vakitte

orucunu açm demektir. Bütün bunlar, konu konu zikredeceiz. Bü-

tün oruç türlerinde, orucu bozan eyleri özede ve anlalr bir ekilde

açklayacaz, Çünkü bu uzun bir bahistir. Allah izin verirse, bu bö-

lümde snrnda duracam nebevi rivayeder zikredeceiz.

FASIL ÇNDE VASIL

Orucun Ksmlar

Bilmelisin ki, emredilmi orucun bir ksm farz, bir ksm
menduptur. Farz olanlar üçe ayrlr: Bir ksm, Allah’n kendiliinden

farz klmasyla kula farz olmutur. Bu ksm ‘Kuran'n indirildii Ra-

mazan ay’ orucudur. Ya da, yolcunun tutamad günler karlnda
baka günler tutmasdr. Bize göre, orucunu bozup bozmamas birdir.

Bizim dmzdaki kimselere göre ise, orucunu bozduunda baka gün-

de tutmak farz olur. Ayn ey, hasta için geçerldir. Bir ksm ise, zo-

runlu bir sebepten dolay farz olur. Bu ksm ise, kefaret orucudur. Bir

ksm ise, insann bir zorlama olmakszn kendisine farz klmasnn kar-

lnda Allah tarafndan farz klnr. Bu ksm, adale orucudur. Adak,

cimriden çkartlan ey demektir (adak cimrinin zekâtdr). Zikrettikle-

rimizin dnda farz bir oruç yoktur.
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Medup oruca gelirsek, bunun bir ksm zamanla snrlanmtr.

Buna örnek olarak, dolunay günleri. Pazartesi, Perembe vb. gibi gün

ve aylarda tutulan orucu verebiliriz. Bir ksm ise, ha! ile snrlanmtr.

Buna örnek olarak ise, bir gün oruç tutup bir gün bozmay verebiliriz.

Bu, en dengeli oruçtur. Baka bir örnek ise, Allah yolunda oruç mt-

maktr. Bir ksm ise, zamanla snrl deildir. Bu ise, insann diledii

zaman gönüllü olarak oruç tutmasdr.

FASIL ÇNDE VASIL

Hilali Görene Farz Olan Oruç

Önce Ramazan’dan söz edelim, ardndan, orucunun hükümlerin-

den söz ederiz. Müslim, Ebu Hureyre’den Hz. Peygamber’in öyle de-

diini aktarr: ‘Ramazan geldiinde, cennetin kaplar açlr ve cehen-

nemin kaplar kapanr, eytanlar zincirlenir.’ Nesai ise es-Sünen’inde

bu hadise unu ekler:
cHer gece birisi öyle nida eder: 'Ey iyilik arayan-

lar, geliniz! Ey kötülük arayan! Kendini tut!" Hadisi Nesai, Arfece’den,

o da Hz. Peygamberin arkadalarndan birinden aktarmtr.

Ramazan’n gelii oruca balamann sebebi olunca, Allah cennetin

kaplarn açmtr. Cennet ise, örtmek demektir. Böylelikle oruç (tu-

tan), Allah’tan baka kimsenin bilmedii örtülü bir davrana girmitir.

Çünkü oruç terk etmek demektir, gözlere görünecek ekilde (bir ey
yapmak anlamndaki) ya da oranlarla yaplacak ekilde olumlu bir dav-

ran deildir. Dolaysyla oruç, Allah’tan baka herkesten gizlenmitir.

nsann oruç tuttuunu Allah’tan baka kimse bilemez. Oruçlu ise, e-

riat tarafndan ‘aç kalan’ diye deil, (kendini tutan anlamnda) ‘oruçlu’

diye isimlendirilmitir.

‘Allah cehennem kaplarn kapatr.’ Cehennem kaplar kapand-

nda ise, nefesi kendine döner. Böylelikle scakl katmerleir ve ken-

di kendini yemeye balar. Oruçlu da doasnn hükmü karsnda böy-

ledir. Oruç tuttuunda, doasnn ateinin kaplar kapatlr ve serinle-

tici eyleri kullanamayaca için oruç nedeniyle ilave bir scaklk hisse-
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der. Bunun acsn da, içinde bulur. Gerçeklemesiyle rahata ereceini

zannettii yemee kar arzusu katmerleir. Böylelikle, yiyecek ve içe-

ceklere ulama kapsnn kapanmasyla arzusu güçlenir.

‘eytanlar zincirlenir.
1

eytanlar, uzaklk özelliidir. Oruçlu ise,

samedanîlik (hiçbir eye muhtaç olmamak) özelliiyle Allah’a yakndr.

Çünkü o, misilsiz bir ibadeti yerine getirmektedir. Böylelikle onunla

‘Benzeri bir eyin olmad5
zata yaklamaktadr. Bu özellie sahip olan

kimse hakknda eytanlar zincire vurulmu demektir. Bir hadiste ‘ey-

tan Âdemolumn damarlarnda kann dolat gibi dolar, onun do-

lama yerlerini açlk ve susuzlukla daraltnz5
denilir. Baka bir ifadeyle

bu sebepler (yemek, içmek vb.), eytann insanda yapmak istedii onu

gereksiz ilere yönlendirmek gibi amaçlara yardmcdr. Gereksiz iler,

izin verilmi davranlara ilave eylerdir.

Sonra, bilmelisin ki, Allah sana kendi katndan bilgi öretsin ve

her konuda senin için bir bilgi ve hikmet yaratsn! Ramazan Allah’n

isimlerinden biridir ki bu isim, es-Samed’dir (ismiyle ayn anlama ge-

lir.) Hz. Peygamber’in bir hadisi bunu belirtmitir. Ahmed b. Adî el-

Cürcânî Nuceyh’ten, o da Ebu Ma'er’den, o da Said el-Mukbirî’den, o

da Ebu Hureyre’den Hz. Peygamber’in öyle buyurduunu aktarr:

‘Ramazan demeyiniz! Çünkü Ramazan Ailah’m isimlerinden biridir.’

Bu rivayet zincirinde Ebu Ma’er bulunsa bile, bu ilmin uzmanlar (is-

nat uzmanlar), onun hakknda öyle demilerdir: ‘Ebu Ma'er zayf bir

ravi olsa bile, hadisi yazdr.’ Bu nedenle de onu dikkate almlardr. Bu

nedenle Allah ‘Ramazan ay323 demi, tek bama ‘Ramazan 5 dememitir.

Ardndan öyle buyurmutur: "Sizden ay (hilal) gören kimse oruç tut-

sun .

314 Halbuki, ‘Ramazan’ dememitir. Bu gibi yorumlarla Ebu

Ma'er’in (aktard) hadisi güçlenir. Bununla birlikte bilginler onun

hakknda ‘zayf bir ravi olsa bile, hadisi yazlr
5
demitir. Öyleyse,

Kur'an- Kerîm’n bu konudaki teyitleriyle bu hadisin gücü artmtr.

Binaenaleyh Allah, (ibadetler içinde) misli olmayan orucu ancak

isimlerinden birisiyle isimlendirdii bir ayda farz klmtr. Onun aylar

içinde de benzeri yokmr, çünkü senenin aylar içinde Ramazan’n d-

nda Allah’n kendisini isimlendirdii bir ay yoktur. Böylelikle eriat,

belirli bir aya tahsis edilen özel bir isim getirmitir. Receb aynn izafe-

si buna benzemez. Hz. Peygamber öyle buyurul': ‘Receb Allah’n ya-
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sak aydr.’ Binaenaleyh bütün aylar Allah’n aydr. Peygamber Receb

ayn burada sadece ‘haram (yasak)’ diye nitelemitir ki Receb, haram

aylardan biridir.

Allah, Kur'an- Kerîm’i bu ayn en üstün gecesi olan ve Kadir ge-

cesi diye isimlendirilen gecede indirmitir. Allah, ‘kendisinde insanlar

için rehberlik, açklama ve firkan bulunan’ Kur'an- Kerîm’i Ramazan

olmas bakmndan indirmitir. ndirilen gecenin Kadir gecesi olmas

bakmndan ise, ‘açklayc bir kitap’ olarak indirmitir. Baka bir ifa-

deyle, onun kitap olduunu açklayarak indirmitir. Bir eyin ‘kitap’

olmasyla ‘kuran’ ve ‘firkan’ olmas arasnda ise, sadece Allah’ bilenle-

rin farkna varabilecei farkl mertebeler vardr. Hz. Peygamber ise.

Ramazan denilmesini yasaklamtr, çünkü ayette ‘O’nun benzeri bir ey

yoktur™ buyrulur. Öyle denilseydi, hiç kukusuz, bu isimde bir benzer-

lik olabilirdi. Böylelikle özellikle aylar arasnda benzerinin olmamas

için kendisine ‘ay’ sözünü eklemitir (Ramazan ay). ‘Hiçbir eyin ben-

zeri olmad’ ise, her bakmdan kendi mertebesinde kalr.

Allah, hiç kukusuz, orucunu farz klm ve onun tutulmasn te-

vik etmitir. Ramazan, gece ve gündüzü içerdii için, ayn zamanda

oruç ve iftar (oruç bozmay) içerir. Ramazan ismi ise, oruç ve iftar

durumunda da bu aya verilir ve bu sayede Allah’n ismi olan Rama-

zan’dan ayrr. Çünkü Allah’a ait olan, (yemek ve içmek anlamndaki)

iftar olmayan oruçluluk halidir. Bize ait olan ise, iftar olan oruçtur.

Bizim orucumuz, bir snrda sona erer. Bu snr ise, günün dönmesiyle

gecenin bitmesi ve günein batmas arasndaki zamandr. Öyleyse oru-

cun Hak için kullanm, insanlar için kullanmna benzemez.

eriat, ‘âlemlerin Rabbinin karsnda insanlarn ayakta durma gü-

nünde’ Hakkn tecellisine (mazhar olmak için) orucun gecesini de iba-

detle geçirmeyi tevik etmitir. Gerçi Hak, senenin bütün gecelerinde

tecelli eder. Fakat oruçlularn iftarlarn yapt esnada Ramazan’daki

tecellisi, oruç tutmakszn yemek yiyen kimseye olan tecellisine benze-

mez. Çünkü Ramazan’daki iftar, emredilmi ve misli olmamak özelli-

iyle nitelenmi bir terkten (oruç) dolay iftar etmek demektir. Dieri

ise, iftar eden diye deil, belki yiyen diye isimlendirilebilir. Çünkü if-

tar, bölmek ve parçalamak demektir. Oruçlunun (iftar vaktindeki) bu

yemesi, oruçla kendilerini engelledikten sonra barsaklarn yemek ve
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içmekle bölmesidir. Hz. Peygamber öyle buyurmutu: ‘eytann ha-

reket yerlerini açlk ve susuzlukla daraltnz.
5 Ramazandaki namaz ge-

celeyindir, çünkü ayaa kalkmak ancak mahaldeki bir gücün neticesi-

dir. Mahallin güçlerinin nedeni ise, gdadr. Beslenme ise, görünmezlik

ilikisi nedeniyle geceleyin olmutur. Çünkü gücün gdadan ortaya

çkmas hissedilen (duyumsanan) bir ey olmad için, beslenmeden

meydana gelen güç görünmezdir.

Ramazan ay orucu, iftar, namaz klmay ve klmamay içerdii

için, bir rivayette öyle denilir: ‘Hiç biriniz ‘Ramazan’n tamamn iba-

det ve oruçla geçirdim’ demesin.’ Hadisi aktaran ravi öyle der: ‘Hz.

Peygamber tezkiyeyi mi çirkin gördü, yoksa uyumak veya dinlenmeyi

mi kast etti, bilmiyorum.’ ari, istisnay gecenin geçiriliine katm,

gündüzdeki oruca katmamtr. Hadisi Ebu Davud, Ebu Bekir’den, o

da Hz. Peygamber’den aktarmtr. Burada iftar, oruçlu yese de yemese

de, dönmek, yönelmek ve batmak demektir.

Ramazan aynda oruç tutmak, müslüman, yetikin, akll, salkl

ve yolcu olmayan herkese farzdr. Söz konusu ay, aban ye evval ayla-

r arasnda on iki aydan bilinen, tannan u belirli aydr. Bu zamanda

oruç için belirlenmi zaman gccclcr deil, gündüzlerdir. Oruç günü-

nün snr ise, fecrin doumundan günein batmna kadarki zamandr.

Bu süre, oruç için belirlenmi günün snrdr, yoksa gündüz olarak bi-

linen günün snr deildir. Çünkü gündüz, günein doumundan ba-

tmna kadarki süredir.

‘Hiçbir eyin misli olmad’ kimse, el-Evvel ve el-Ahir (lk-

Balangç ve Son) diye nitelendii gibi (ibadetler arasnda) misli olma-

yan oruç da ilk-balangç ve sona sahip olmutur. Balangc fecrin do-

umu, sonu ise günein batmdr. ari, banda sonunda dikkate al-

mad eyi dikkate alarak -d o da sonunda mevcuttu- orucun ban
sonuna benzetmemitir. Oruçlu, sonunda iftar eder, banda ise oruç

tutmaya balar. Bat ve dou arasmda afakta bir fark yoktur. Güne-

in batndan afan batna kadar veya fecrin douundan günein

doumuna kadarki sürede (afan durumu) birdir. Bu nedenle eriat,

fecr sözünü kullanmay tercih etmitir. Gündüzün ortaya çkmas için

fecrin sökmesi ile gecenin geri dönmesi için batndaki etkisi birdir.

Güne domasa bile, sabahn sökmesiyle gündüzün dönmesi anlald
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gibi ayn ekilde afak batmasa bile gi'nein harmyla da gecenin gelii

anlalr. Baknz! eriatn âlemdeki hükümleri ne kadar hikmetlidir!

Oruçta balangç ile sonu birletiren ey, oruç tutma zaman ile if-

tar zamannn geldii hakkndaki belirtinin varldr. Bu ise, gündü-

zün dönmesidir. Ayn ekilde, fecir ile de gündüz geri döner. Öyleyse

Ramazan, orucundan daha geneldir. Visal orucu tutan kiiden ilgili

böliimde söz edeceiz. Acaba böyle bir oruç tutan kii, oruçlu saylabi-

lir mi, saylamaz m?

Ramazan aymda veya bir baka ayda oruç gününün snrn belirt-

tikten sonra, ayn snrna bakalm! Ay diye isimlendirilen bir eyin en

az süresi, yirmi dokuz, en çou otuz gündür. Bu, ari’nin kendisini

bilmekle bizi yükümlü tuttuu Arap-Ay takviminin aydr. Hesapçla-

rn aylan ise, alamede bilinir. Fakat alametten hareket edenler, bir ay

yirmi dokuz, dierini otuz gün sayar. eriat bu konuda hilali görmeyi,

buludu havalarda ise, iki saynn büyüünü dikkate almay emretmitir.

Hilal görünmediinde. aban ve Ramazan aynda durum farkldr.

Çünkü bu konuda, aban’ iki saydan çouna uzatmak ile -ki çoun-

luun görüü budur- azna döndürmek gerektii hususunda görü ay-

rl vardr. Saynn az, yirmi dokuz gündür ve Hanbelîlerin ve onla-

rn yolundan gidenlerin görüü budr. Bu ikisinin dnda, farkl görü

ileri sürenleri Ehl-i Sünnet dikkate almamtr. Çünkü onlar, (söyle

yapmakla Allah’n hakknda izin vermedii bir konuda yasa koymu-

lardr. Bu konuda benim görüüm udur: Hava bulutluysa, gökbilim-

cilerine aym konumu sorulmaldr. Ay, görme derecesine girmi ve ha-

va bulutlu ise buna göre amel ederiz. Görme derecesine ulamamsa,

sayy otuza tamamlarz.

Ay ile hesaplanmayan dier aylarn (güne takvimi) da kendilerine

özgü ölçüleri vardr. Bu aylardaki en küçük süre, yirmi sekiz gündür

ki, bu ay Rumca ‘Fibrer (ubat)’ diye isimlendirilir. Süresi en uzun

olan ise otuz alt gündür. Bu ise, Kptîce ‘Msra’ diye isimlendirilen ay-

dr ve Kptî ylnn son aydr. Allah’a oruç ibadetimizi yerine getirmek

için müslüman olmayanlarn aylarm örenmemize gerek yoktur!

Bu noktada otuzun bitimine gelirsek, otuz, menzillerin ve (bun-

larda konaklayan) iki konuun saysdr. Bu iki konuk, ay ve günetir.

Güne, bedenin canllnn duyuya görünmesini salayan ruha benzer.
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Ay ise, art, eksilme ve bunlarla ilgili olgunlamann gerçeklemesini

salayan nefse benzer. Menziller ise, zikrettiimiz eylerin hareketli

olarak kat ettikleri mesafedir. Çünkü saylarn basitleri ve bileikleri ay

ile ortaya çkar. Bu bileik saylar, yirmi birden yirmi dokuza kadar ‘ve’

balacyla (tis’a ve irîne), arada balaç olmakszn on birden on doku-

za kadardr.

Teklik (ferdiyet), basit saylarda -ki üçtür- vc bileik saylarda bu-

lunur. Bileiklerde ise, otuzdur. Sonra, sonucun kendisinden ortaya

çkt üçlemenin tamamlanmas için tek, üç yerde yinelenir. Bunlar,

ise, basidede üç, balaçsz bileik saylarda on üç ve balaçl bileik sa-

ylarda ise yirmi üçtür. Böylece ksmlar belirlenmitir.

Ruh var olduunda, canlln da var olduunu görürüz. Burada

bir eksiidile veya fazlalk da yoktur. Bu nedenle, nefsin bir edusi olan

mevcut bir varl yoktur. Söz gelii, kendisine ruh üflendii halde, an-

ne karnnda veya doum esnasnda bir cenin ölebilir. Bu nedenle ay,

yirmi dokuz günden meydana gelmitir.

Bu durum bilindiinde, Arap avlarnn saysnn miktar da öreni-

lir. Hilali görmeden, günleri saydmzda, adale veya yemin orucu

tutmak üzere bir aya niyetiendigimizde, en çouyla deil, en azyla

amel ederiz. Çünkü en azyla ayn snrna ularz ve bu yeterlidir.

Ayn en çounu ise, kendisini dikkate almamz emredilmi olan yerde

dikkate alrz. Bu ise, bir mezhebe göre buludu havalarda olabilecei

gibi hilalin görülmesi bunu gerektirebilir. Çünkü Hz. Peygamber öyle

buyurmutur: ‘Hilali görünce oruç tutunuz, görünce orucunuzu bozu-

nuz.’

FASIL ÇNDE VASIL

Bultiu Havada Hilalin Görünmeyii

Havann bulutlu olmas durumunda (ne yaplacayla ilgili olarak)

bilginler görü ayrlna dümütür. Çounluk, (önceki ayda) say

otuza tamamlanr demitir. Ayn ilk gününde hilal bulut nedeniyle gö-



48 Fütûhât- 1 Mekkiyye 5

rünmezse, bir önceki ay omza tamamlanr ve Ramazann birinci günü,

otuz birinci gün olur. Ayn, yani Ramazan’n sonu bulutluysa, otuz

gün oruç tutulur. Baz bilginlere göre ise, ayn ilk gününün hilali bulut

nedeniyle görünmezse, ikinci gün oruç tutulur ki, o gün, kukulu gün-

dür. Baz bilginlere göre ise, bu durumda ayn ve günein hareketleriy-

le ilgili hesaba bavurulur. Bu, bn e-ihhîr’in görüüdür ki, ben de

bu kanaatteyim.

VASIL

Bâtnî Yorum

Görü ayrlnn nedeni olan hadis, daha önce zikredilmiti. Müs-

lim, bn Ömer’den Hz. Peygamber’in Ramazandan söz ederken elleri-

ni vurarak öyle dediini aktarr: ‘Ay u kadar, u kadar, ve u kadar-

dr.’ Sonra, üçüncüsünde belirsizlii dile getirdi. (Ramazan’daki) Hilali

görünce oruç tutunuz, (dier ayn hilalini) görünce ise, iftar ediniz.

Hilali göremezseniz, (bulunduunuz ay) otuza tamamlaynz.’ Baka

bir rivayette ise bn Ömer Hz. Peygamber’in öyle söylediini aktarr.

‘Biz okur-yazar olmayan bir topluluuz. Hesap kitap bilmeyiz. Ay, u
kadar, u kada ve u kadardr -kukusunu beliiLcrck- Ay, u kadar, u
kadar ve u kadardr.’ Baka bir ifadeyle ay otuz gündür. Bu ikinci ha-

dis, kukuyu ortadan kaldrr. ‘Hesaplaynz’ denilen hadisi zorda kal-

ma anlamnda yorumlayan kii, kku gününden itibaren Ramazan

orucunu tutmaya balar; hesaplamaya yorumlayan ise, gökbiliminin

verisiyle hüküm verir ki ben de bu görüteyim.

Bilmelisin d, sesler ancak görmekle yükselir. Bu nedenle de, (hi-

lal) ‘hilal’ diye isimlendirildi. Allah’n Ramazan isminden ariflerin kalp-

lerine marifet hilali doduunda, oruç tutmak farzdr. ‘Göklerin ve ye-

rin yaratcs (fâtr; parçalayan)’ anlamndaki lâhî isimden ariflerin

kalplerinin ufkunda marifet hilali doduunda ‘gökler’ sözünden dola-

y ruhlarn, ‘yer’ sözünden dolay da bedenlerin oruç açmas (iftar, fâtr

isminin karl olarak) farzdr. Burada ‘dodu’ ortaya çkt demektir,

çünkü (marifet hilali), günei takip eden bir yolcudur.
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Bulur marifet hilalini arife gölgeler ve berzah âleminden -çünkü bu-

lut gök ile yer arasnda ara bölgeye aittir (berzah)- ortaya çkan perde

nedeniyle onu görmezse, kendi halinden hareket ederek kalbindeki mari-

fet hilalini hesaplar. Bunu ise, bir halden dierine, bir makamdan dier

makama geçtii seyr ü sülûkunun menzillerinde (ayn menzillerinin kar-l olarak) aklnn hilaline bakmasyla yapar. Makam kefi verir ve

çar kendisine perdenin ardndan gelirse-, bunun hesabna göre hareket

edecei gibi Allah’n Ramazan ismine de, ona yarar ekilde muamele

eder. (Perdeyle ilgili olarak) Bir âyette ‘Allah bir vahiy veya perde ardn-

dan olmakszn hiçbir insanla konumamm’26
denilir. Bu esnada ‘doa

(beerilik)’ perdesi de, düüncesinin malla veya -Allah urunda bile oisa-

ailesiyle ilgilenmek gibi herhangi bir iinde onun karsna dikilebilir.

Hilali görmezse, bu durumda hal onu gerektirir. Hesap salam olduu

için hal bunu vermezse, bu lâhî ismin hükmünü kendi vaktine erteler.

FASIL ÇNDE VASIL

Görme Vaktinin Deerlendirilmesi

Bilginler, hilal yats vaktinde görünürse, orucun ikinci gün tutula-

canda görü birliine varmtr. Gündüzün dier vakitlerinde görül-

mesi -yani ille kez görülmesi- hakknda ise, görü ayrlna düülmü-
tür. Bilginlerin çou, gündüzün ilk vaktinde hilal göründüünde, tpk

görü birliine varlm konu gibi, bir sonraki gün oruç tutulaca gö-

rüühdedir. Baz bilginlere göre, hilal zeval vaktinden önce görüldü-

ünde önceki gcccyc; zevalden sonra görülürse, gelecek güne aitdr.

Ben de bu görüteyim.

VASIL

Bâtnî Yorum

lâhî bir ismin hükmü hangi halde ortaya çkarsa çksn, tecelli iti-

baryla hüküm o isme aittir. Gelecekte ise, (tecellinin) eseri bakmn-
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dan aittir. Bu durum, birincinin hükmünü ortadan kaldran ikinci isim

gelinceye kadar sürer.

Görmeyi (günein tepe noktasndan batmaya yöneldii vakit an-

lamndaki) zeval vaktinden önce ve sonra kabul edenlere gelirsek, bil-

melisin ki: (Tepe noktas anlamndaki) istiva, (tasavvuf) yolunda c

seva

mevkf (eitlik dura)’ diye isimlendirilen eydir. Bu, efendinin köle-

sinden kölenin efendisinden farkllamad duraktr. Bu esnada (du-

raktakine) ‘efendi’ derken doru söylemi olabilecein gibi ‘kul’ dersen

de doru söylemi olursun. Çünkü verecein bütün yarglarnda doru

söylediine tanklk edecek bir hal tann vardr. Artk onun hakknda

ne söylersen, haklsn! Bu durum, Allah’n peygamberine yönelik söy-

ledii ‘Attnda sen atmadn, fakat Allah att’
17

ayetine benzer. Peygam-

ber’in ‘atan’ olmas doru olduu gibi atmad da dorudur. (Kutsi

bir hadiste) Allah öyle buyurur: ‘Ben onun tutan eli oldum.’ Bu ne-

denle ‘atan Allah’tr’ dersen doru söylemi olacan gibi ‘atan Mu-

hammed'dir’ dersen yine doru söylemi olursun. ‘Seva mevkf (eitlik

dura)’ denilen ey budur.

Ebu Bekir es-Sddîk’m duranda (mevkf) bulunuyorsan, ‘Gör-

düüm her eyden önce Allah’ gördüm’ diyerek zeval vaktinden önce

onu görenlerden olursun. Bu durumda hüküm geçmie aittir. Sen ise,

halinle ayn banda bulunursun. Bugün ise, onun ilk günüdür. Os-

man’n müahedesine sahipsen veya fikir gücünün delilinden hareket

ediyorsan, ‘Gördüüm her eyden sonra Allah’ gördüm’ dersin. Bu ise

(bâtn yorumda), zevalden sonra (hilali) görmek demektir. Bunun

hükmü ise, gelecek zamanda ortaya çkar. (Günein tam tepede oldu-

u) stiva vakti, delilin yönüne iaret eder. Delilin bir yönü delile yö-

nelikken bir yönü delillendirilene yöneliktir. Sonra, zeval ortaya çkar.

Bu ise, gölgenin ‘istiva’ çizgisinden batmaya yönelmesidir. Çünkü göl-

ge yatsya doru yönelmitir, bu ise geceyi istemektir.
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FASIL ÇNDE VASIL

Göz Görmesiyle Bilginin Gerçeklemesi Hususundaki

Görü Ayrlklar

Bilginler bu konuda görü ayrlna dümütür. Falcat hepsi de

‘Oruç hilalini yalnz bana gören herkesin oruç tutmas gerekir’ demi-

tir. Ebu Rebbah ise, farkl düünmütür. Ona göre, bakasyla birlikte

görmüse tutmas gerekir. Bilguler, bir insann yalnz bana hilali

görmekle orucu bozup bozamayacanda da görü ayrlna dümü-
tür. Bir ksmna göre orucunu bozamaz. Bir ksm ise, bozabilecei ka-

naatindedir ki, ben de bu görüteyim. Ayn ekilde, tek bama hilali

gördüünde de oruç tutmas gerektii görüündeyim. Fakat her iki

görmede de (kesin kanaat anlamndaki) bilgi, gerçeklemi olmaldr.

Haber yoluyla bilgi gerçeklemesi hakknda bilginler görü ayrl-

na dümütür. Bazlarna göre, böyle bir durumda iki güvenilir ta-

nksz oruç tutulamaz ve bozulamaz. Baz bilginlere göre ise, tek bir

tann bildirmesiyle tutulabilirken orucu bozmak için iki tank gerekir.

Baz bilginlere göre ise, hava bulutluysa, baka bir ifadeyle hilalin bu-

lunduu yerde bulut varsa, tek bir tann tankl kabul edilir. Hava

açk olduunda ise, iki veya daha çok bir topluluun tankl gerekir.

Orucu bozan (evval ay) hilalinin görünmesi de ayn ekilde deer-

lendirilmitir. Baz bilginlere göre iki, baz bilginlere göre tek tank ye-

terlidir.

VASIL

Bâtnî Yorum

Allah ehli ilâh isimlerin tecellisinde gördükleri eylerde gördükle-

riyle yetinirler mi (onunla amel eder mi)? Yoksa, Kitap veya Sün-

net’ten bir tank bulana kadar beklemeleri mi gerekir? Cüneyd öyle

der: ‘Bu ilmimiz, Kitap ve Sünnet ile balanmtr.’ Cüneyd bu ilmin
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(tasavvuf), o ikisiyle amel etmenin bir neticesi olduunu kastetmekte-

dir ki, bizim ‘tank’ derken kastettiimiz de odur. Kitap ve Sünnet, iki

güvenilir tanktr. Allah Teala öyle buyurur: ‘Rabbnden bir tank üze-

rinde olan kimse..™ Bu kii, gören kiidir. ‘O’ndan bir tank, kendisini ta-

kip eder m Bu ise, habere, yani ya Kitap veya Sünnete göre amel etmek

hakknda belirttiimiz durumdur ki, o da tek tanktr.

ki tank ise, Kitap ve Sünnettir. (Müahede sahibi) Bu makam

sahibine gösterilen tanktan ibaret olan rivayete dayanmak yerine,

Kur'an- Kerîm ve Sünnete göre davranmaya muhtaç kaldk. Çünkü il-

ki ancak harikuladeyle mümkün olabilirdi. Bu ise, mucizeyle delilin ve-

ya haberin belirtmesiyle ondan örenilmesidir. Arkadalarmzdan bu

topluluun ulatklar bilgilere, daha önce ezbere bilmedikleri Ku-

ran’dan ve Sünnetten kant getirebildiklerini gördük. Ebu Yezid el-

Bestami bövleydi. Sûfye bu hal verilmedii sürece, onun görüünü

kabul veya ret eklinde bir yarg verilemez. Onlarn durumu, Ehl-i Ki-

tabn durumuna benzer. Ehl-i kitap, kendi kitaplarndan bir haber ak-

tardklarnda, onu ne yalanlar ne de dorularz. Hz. Peygamber bize

bunu emretmi ve onu beklemede brakrz.

Tasavvuf yolu hakkndaki bilgime göre, Cüneyd’in sözünden unu
anlyorum: Cüneyd, eriat yöntemine göre deil, akln belirledii yön-

teme göre halvete çekilip nefslerini eiten ve terbiye edenlere verilen

bilgiler ile halvete çekilip nefslerini dince belirlenmi yönteme göre

terbiye edenlere verilen bilgileri ayrt etmek istedi. Dince belirlenmi

yönteme göre yaplan sülük, bu esnada ortaya çkan bilginin insana bir

ikram olarak Allah katndan olduuna tanklk eder. te ‘bu ilmimiz

Kitap ve Sünnetle kaytldr’ sözünün anlam budur. Baka bir rivayet-

te, (kaytldr yerine) ‘çevrilidir’ denilir. Yani bu ilmimiz, Hak kaynakl

meru bir davrann sonucudur. Böylece Cüneyd, aklclara, yani hik-

met yasalarna göre hareket edenlerde (sülüklerinde) ortaya çkan bilgi-

ler ile sûflerde ortaya çkanlar ayrt etmek istemitir. Bilinen birdir,

yol farkldr. Zevk sahibi, her iki durumu ayrt eder.
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FASIL ÇNDE VASIL

msak Vakti

eriat bilginleri, imsak vaktinin günein batmyla sona erdiinde

görü birliine varmken balangcnda görü ayrlna dümütür.

Bir ksmna göre, ikinci fecirdir. Bir ksmna göre, beyazlktan sonra

meydana gelen kzil fecirdir ki, gecenin banda meydana gelen kzl a-

faa benzer. Bu, Huzeyfe ve bn Mesud’un görüüdür. Benim görü-

üme göre imsak vakti, fecrin açkça görüldüü vakittir. Bu esnada

yemek haramdr. ‘Sizin için beyaz ip siyah ipten ayrlncaya kadar yiyi-

niz
’30

ayetinin anlam budur. Burada sabahn aydnlyla gecenin ka-

ranln kastetmektedir.

VASIL

Bâtnî Yorum

Günein batmas, Allah’n Ramazan isminin oruçtaki hükmünün

sona ermesinin simgesidir. Orucu farz yapan, bu lâhî isimdi. O ismin

oruçtaki hükmünün süresi ise, günein batyla sona erer. Allah’n

Ramazan isminin otoritesinin sürekli bir hükmü olsa bile, bizde baka

bir hükmü vardr. Bu ise, ayaa kalkmaktr. Bu durumda, oruç tut-

mayla nitelenmi mahalde hükmü üstlenen isim, ‘gökleri ve yeri yara-

tan’ ismi olur. Falcat bu da Ramazan isminin onu görevlendirmesiyle

gerçekleir. Öyleyse bu isim, Ramazan isminin vekilidir. Ayn ekilde

Ramazan da, oruçta ‘dereceleri yükselten’ ve ‘gökleri ve yeri yok ol-

maktan veya yerin üzerine dümekten alkoyan’ isminin vekilidir.

Böylelikle, oruçlu orucunu açar ve (Ramazan isminin) hükmü,

Ramazan isminin kendisinde yemeyi ve içmeyi yasaklad saate kadar

kyamda devam eder. Böylelikle hüküm cl-Mümsik (tutan) ismince

üstlenilir ve el-Fatr ismi hasta, yolcu, emzikli ve hamile üzerinde hü-

küm sahibi olarak kalr (bunlar oruç tutmaz). (Yemenin yasak olduu)
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Bu snr, gizli olan beyaz fecirdir ve kzl fecirden daha uygundur.

‘Ocak tututu'
31

ayetini fecir anlamnda yorumlayan ise, böyle düün-

mez. Ayn ekilde, (yalan söylemeleri mümkün olmayan bir grubun ak-

tard) tevatürü benimsemek tek kiinin rivayet ettii doru haberi

benimsemekten daha üstündür. Kur'an- Kerîm, tevatür yoluyla akta-

rlmtr ve öyle der:
c

Sizin için beyaz ip fecirdeki siyah çizgiden ayrln-

caya kadar*32

Bütün renklerin asl, siyah ve beyazdr. Dier renkler, bu ikisinin

arasndaki ve beyaz ile siyahn bileiminden doan ara renklerdir. Böy-

lelikle krmz, kahverengi (toprak rengi), yeil gibi renkler ortaya ç-

kar. Beyaza yakm olan renkte beyaz niceliksel olarak siyahlktan daha

çoktur. Ayn ey dier tarafta geçerlidir. Huzeyfe hadisinde, beyazlk

deil, kzllk zikredildi. öyle demektedir: ‘Bu vakit gündüzdür, sade-

ce güne henüz domamtr.’ Bu, yoruma açktr. Kur'an’da geçen be-

yazlk ise, yoruma açk deildir. Bu nedenle, iki güçlü yönden beyazl
kzlla yeledik. Bu iki yön, Kur'an- Kerîm’de beyazm geçmesi ve

yoruma açk olmaydr.

Meselenin bâtnî yorumu udur: Beyazlk anlamndaki iman, bir

karm olmakszn, sadece Allah’a tahsis edilmitir. Kzllk ise, içtihat-

la ortaya çkan aratrmadan kaynaklanr ve o akim yargsdr. Akim

aratrmas ise, hayal yönünden duyuyla karmtr. Çünkü akl fikir

gücünden, fikir gücü hayalden, hayal ise ya duyunun veya musavvire

(tasvir eden) gücünün verisine göre duyudan (verileri) alr. Duyu veri-

si kesindir, fakat (kesinlie) zarar veren kukuya maruz kalr. Bu ne-

denle, kzl afa içtihadn aratrmasna ait saydk. Çünkü kzllk, be-

yazlk ile siyahn karmndan meydana gelmi bir renktir. Bu, özel bir

karmdr.

‘Sizin için ortaya çkncaya kadar yiyiniz, içiniz'
33 ayetinde geçen ‘or-

taya çkma’ya gelirsek, güne doana kadar bu ortaya çkma gerçek-

lemez. (in fkhî yönünde) ben bu hükmü benimsiyorum. eriat, ger-

çekte günein domasyla deil, bakan kiide bu açkln gerçekleme-

si esnasnda yasaklamtr. Ayn ey, Hak ile ilgili de söylenebilir. Ger-

çekte mümkün mazharlarda zuhur eden Hak olsa bile, bu durum her-

kese görünmemitir. ari, gerçekte fecir domu fakat insan bunu

açkça görmemise, yemek ve içmeyi mazur görmü ve buna izin ver-
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mitir. Mümkün mazharlarda zuhur edenin fiil ve isimleriyle birlikte

Hak olduunu bilmeyen kul da, bu konudaki gerçei öreninceye ka-

dar, bu bilgisizliinden dolay cezalandrlmaz. Gerçei örendiinde

ise, ‘Kulumu sevdiimde, onun duymas ve görmesi olurum’ anlamn-

daki ifade hakknda basiret sahibi olur. Bunun anlam, kulun Hakkn

mazhar olmasdr.

Kutsi bir hadiste Allah, namaz klan kulunun diliyle ‘Allah kendini

öveni iitti’ der. Burada Allah sözü kulla ilikilendirmitir. Dil, sözün

kendinde ortaya çkt kula aittir vc dil, mümkün bir mazhardr. Fec-

rin doduunu gördüünde bir insann yemek yemesi yasakland gi-

bi müahede sahibine de varlkta fail olarak, hatta görülen olarak Al-

lah’tan baka bir ey bulunduuna inanmak yasaklanmtr. Çünkü kut-

si hadiste bütün organlar ve güçler zikredilmitir. (nsanda), güç ve

organdan baka bir ey de yoktur.

FASIL ÇNDE VASIL

Oruçlu Kendini Neyden Alkoyar?

Bilginler, oruçlunun kendini yenilen, içilen eylerden ve cinsel ili-

kiden uzak tutmak zorunda olduunda görü birliindedir. ‘imdi onla-

ra yaklanz, fecirde beyaz çizgi siyahtan ayrt edilinceye kadar yiyiniz, içi-

niz'
3* ayetinin anlamndan anlalan ortaya çkan ey budur.

VASIL

Bâtnî Yorum

Yenilen eyler, zevk vc urb (tatma vc içme) bilgisidir. Oruçlu,

misli olmayan bir eylemi yapmaktadr. Misli olmamak özelliiyle nite-

lenen (oruçlu) kimsenin hükmü ise, misilsiz olmaktr. Zevk, lâhî tecel-
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linin kaynadr. Devam ettiinde ise, ‘içme’ adnn alr. Zevk (tatma),

bir eyi tadan insanda meydana gelen bir ilikidir (nispet). Oruç, terk

demektir ve terkin meydana gelebilecek olumlu bir özellii yoktur.

Çünkü terk, meydana gelebilecek olumlu bir ey deildir, çünkü o,

olumsuz bir özelliktir. Tat ise bunun zdddr. Bu nedenle, oruçlunun

bir ey yemesi yasaklanmtr, çünkü bir ey yemek (ve tatmak), oruç-

luluu ortadan kaldrr.

‘çmek’ ise, orta tecellidir. Orta, ortada olan kimse için iki ucun

arasnda snrldr. Snrllk ise, snrlanlan eyde tahdidi gerektirir.

(Terk anlamndaki) Oruç ilâh bir özelliktir. Allah snrlanmay kabul

etmedii gibi onunla veya smr ile nitelenmez. Bize göre, onunla da

ayrmaz. Bu nedenle ‘içmek’ oruçla çeliir. Bu nedenle oruçluya içmek

yasaklanmtr. ‘çme’ bir tecelli olduu için tecelligâh anlamndaki

bakasnn varlna imkân verir. Oruçluda ‘baka’ ise kesinlikle mevcut

deildir. Çünkü oruç bize deil, Allah’a aittir. (Oruç tutarken) Ben

onunla nitelendim ve Allah bu nitelikle beni kendi konumuna yerle-

tirmitir. Bir ey, kendine tecelli edemez. Öyleyse oruçlu, ‘içilen’ eyle-

re yaklaamaz ve bu kendisine yasaktr.

Cinsel iliki ise, çiftin varlyla haz almak demektir. Çiftlerden her

biri, bu ilikiden haz alr. Bu yönüyle cinsel ilikide taraflardan her biri,

dieri gibidir ve iki e bir araya geldii için ‘birlemek (cima 1

)’ diye

isimlendirildi. Oruçlu ise, misilsizdir, çünkü o, misilsiz bir özellikle ni-

telenmitir. Bu nedenle oruçluya cinsel iliki haramdr. Orucu bozan

hususlarla ilgili görü birliine varlan konular bunlardr. Bunlardan

birisini veya hepsini yapan kii, oruçlu olamaz.

FASIL ÇNDE VASIL

Besin Olmayan eyin çeriye (Mideye) Girmesi

eriat bilginleri, ta gibi besin olmayan eylerin içeriye girmesi ya

da içeri girip yeme vc içme ilevi görmeyen eyler hakknda görü ayr-

lna dümütür. Böyle bir eyin organlarn içine girip mideye gir-
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memesi hususunda da görü ayrlna düülmütür. Bu duruma Örnek

olarak, mideye deil de, söz konusu nesnenin dimaa ulamasn vere-

biliriz. Baz bilginlere göre, bu durum orucu bozarken bazlarna göre

bozmaz.

VASIL

Bâtnî Yorum

Teorik düünceden hareket eden filozoflar, halvet ve riyazet yön-

temleriyle elde ettikleri bilgilerde Allah ehline ortak olabilir. Allah ehli,

o bilgileri iman sayesinde elde etmiken onlar teorik aratrmayla elde

etmitir. Her ikisi de sonuçta ortaktr. Arkadalarmzdan bazlar

‘zevk’i (tatma, tecrübe) dikkate alarak bu ikisini ayrt eder ve görünüte

ortak olsalar bile, ‘Allah ehlinin idrak ettii ey filozoflarn idrak ettii

deildir
5

der. Bunlar, ‘oruç bozulur
5
diyenlerin (bâtn) karldr. ‘d-

rak edilen bir, yol ise farkldr5 demek ise, ‘orucu bozmaz’ demenin

bâtn yorumudur.

Midenin dnda, organlarn içinin bâtn yorumu, oruçlunun lâhî

bir mertebede bulunup bir misal mertebesine yerletirilmi olmasdr.

Örnek olarak, ‘Sanki görüyormu gibi Allah’a ibadet et
5
ifadesini vere-

biliriz. Acaba, zevkinde tebih ve tenzihin hükmünden çkan Allah’n

kullarndan birisine, ‘sanki görüyormu gibi Allah’a ibadet et’ ifadesi

etki edip bilgisini ve zevkini terk eder mi? Böyiece, eriata saygnn ve

kefin hakikatinin gerei olarak, bu konuma iner m? Böyle bir du-

rumda orucunu bozmu saylr. Ya da, inmez ve ‘ben farkl hakikatlerin

toplamym, bende beni bulunduum hal üzere brakacak hakikader

bulunduu gibi bu inii görmeyi isteyecek hakikader de vardr, çünkü

ben tahayyül Veya hayal sahibi bir varlm’ diyebilir. Böyiece, Hakkn

bu mertebede kendisini bu hakikatten ve kendisindeki bütün hakikatler

yönünden görmesini istediini örenir. Ondan ortaya çkan bu misal

tecellisinden ise, onu isteyen bu hakikat belirlenir ve hakikatinde bu-

lunduu hal üzere kalr. O da, hayalin ve tahayyülün bulunmad bir
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hakikat üzerinde kalr. Bu ise, midenin dndaki organlarn içine gelen

eylerin oricu bozmad düüncesinin bâtn yorumudur.

FASIL ÇNDE VASIL

Oruçlunun Birini Öpmesi

Baz eriat bilginleri, bunu caiz görmüken bazlar genel anlamda

mekruh saym, bir ksm ise, gençleri öpmeyi mekruh sayarak yalnn

öpülmesini caiz görmütür.

VASIL

Bâtnî Yorum

Bu mesele, Hz Musa’nn isteinin zdddr, çünkü o, kendisi adna

gerçekleen konumann ardndan görmeyi istemiti. Görme ve ko-

numa ise, berzah (ara bölgeye ait) tecellinin dndaki bir yerde bir

araya gelmez. Berzah makam, Badat’ta vefat etmi ihabüddin Ömer

es-Sühreverdfnin (r.a.) makamyd. Arkadalarndan rivayetine güven-

diim birisi onun görmek ile konumann bir araya geldiinden söz et-

tiini aktarmt. Buradan, onun müahedesinin berzahî olduunu an-

ladm. Bu, kaçnlmazdr ve bundan baka bir ey olamaz.

(Öpmek anlamndaki) Kublc, ikbal’dcn (yönelmek) gelir. Konu-

maya yönelmek, dil mertebesindendir ve dil konumann aracdr. Al-

lah’a yönelmek de, dinlenen sözle gerçeklqir, çünkü bu esnada berzah

müahedesinde bulunulmaktadr. Bu mertebede olan kimseden se,

konumaya yönelmeyi istemesi beklenebilir. Hak kendisiyle konutu-

unda ise, O’nu göremez (buna karn kendisini gördüünde ise

O’nunla konuamaz). Musa’ya (a.s.) ait bu makam, ben Musa’nn tat-

t yerde tattm. Fakat ben, kum içindeki bir slaklkta avuç miktarnca
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tatmtm. Musa ise, ihtiyac esnasnda onu tatmt. htiyaç, Musa’nn

ailesi için ate aramasyd. Ben de, (çölde bulduum ey) su olduu

için sevinmitim.

‘Onunla konuursa O’nu göremez’ dedik, çünkü (görmek) isteyen

nefs, hitab anlamak için kendini bütünüyle verir ve görmekten haber-

siz kalr. Böyle bir insan, oruçlu için öpmeyi mekruh sayana benzer.

Çünkü oruçlu ‘gören’ kiidir. Oruç benzersiz olduu gibi müahede de

benzersizdir. Oruçlunun öpümesini caiz gören kimse ise, ‘tecelli bir

surede gerçekleir (misali) ve ben buna deer vermem. Çünkü zat bu

tecellinin ardmdadr’ diye düünür. Tecelli, kendisine tecelli edilenin

makamndan meydana gelebilir. Tecelli teceligâhn makamndan baka

bir yerde gerçekleseydi, onda bulunandan baka bir eyi istemek

mümkün olmazd. Hakk müahede etmek, fena’dr. Fena söz konusu

olduunda ise, bir talep olamaz. Çünkü müahede edenin nefsine haz,

konuma arzusundan daha yakndr. Bununla birlikte, bu müahede

halinde kii haz almaz. Ebu’l-Abbas es-Seyyârî (r.a.) öyle der: ‘Akll,

hiçbir müahededen haz almaz, çünkü Hakk müahede etmek fena

demektir ve onda haz yoktur.’

Gençler için bunu mekruh saymann bâtn yorumuna gelirsek

genç, tasavvuf yoluna yeni giren kiidir. Yal için öpümeyi caiz gören

kii, yalnn tasavvufta sona ulaan kii olduunu dikkate almtr.

Çünkü sona eren kii, müahede etmekten konumaya tekrar dönmek

istemez. Bu nedenle müahedeyi brakr ve konumaya döner. Çünkü

konuma ancak perde varken olabilir. Nitekim Allah öyle buyurur:

‘Allah bir vahiy veya perde ardndan olmakszn hiç kimseyle konumam-
tr.’ 35 Sona ulaan ise, bunu bilir ve dolaysyla onu yapmaz. Balangç-

taki kii ise -ki gençtir- makamlar hakknda herhangi bir tecrübeye sa-

hip deildir, çünkü o balama makamndadr. Dolaysyla o, sadece

tatm olduunu bilebilir. Son ise, müahedede meydana gelir. Balan-

gçtaki kii, müahedeyi büyüklerden duyar. Böylece, konumayla bir-

likte müahededen mahrum kalmayacan zanneder. Balangçtaki ki-

i, misali (suretindeki) bir müahedede bulunur. Ona £i senin zannet-

tiin gibi deildir, Hak seninle konuursa O’nu göremezsin, sana gö-

rünürse O’nunla konuamazsn’ denilir. Bu nedenle genç oruçlu için

öpmek (bâtmî yorumda görmeyi brakarak konumaya yönelmek) caiz

görülmemi ve yal için caiz görülmütür. Çünkü yal (müahede sa-
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hibi), Allah’n (davetini) tebli etmede peygamberin varisiyse konu-

may ister. Bu durumda, hitab anlamak için konumaya dönmesi caiz

olur.

FASIL ÇNDE VASIL

Oruçlunun Hacamat Yaptrmas (Kan Aldrma)

Baz bilginlere göre kan aldrmak orucu bozar ve ondan uzak dur-

mak farzdr. Baz bilginlere göre ise, orucu bozmaz, fakat oruçluyken

kan aldrmak mekruhtur. Baz bilginlere göre ise, oruçlunun kan al-

drmas orucu bozmayaca gibi mekruh da deildir.

VASIL

Bâtnî Yorum

el-Muhyi ismi, Ramazan aynda oruçluda hüküm sahibiyken Al-

lah’n Ramazan ismine veya ‘gökleri ve yeri yok olmaktan koruyan’ ve-

ya ‘göü yerin üstüne dümekten koruyan’ el-Mümsik (tutan) lâhî is-

mine gelir. Çünkü cisimlerdeki doal hayat, bedendeki kann evi say-

lan karacierden doan kann buhardr. Sonra bu kan, bitkilerin ya-

amas için, bahçeyi sulamak üzere oluklardan akan su gibi damarlarda

akar. Kan tatnda, onun eritiinin bedene aksetmesinden korkulur.

Bu nedenle, canll salayacak miktarda geri kalsn diye, fasat (daman

yararak kan alma) ya da hacamat yöntemiyle çkartlr.

Bu nedenle, oruçluda hükmün el-Muhyi veya el-Mümsik isminde

olduunu söyledik. Çünkü ruhlarn gökleri ve bedenlerin yeri, hayat

sayesinde.bakidir. el-Muhyi isminin hükmü, oruçlunun bulunduu du-

rumdan daha güçlüdür. Bu iki lâhî isim, Hakkn iki karde ismidir.

Bunlar oruçluda hüküm sahibiyken Allah’n Ramazan ismine veya

Ramazan’n dnda, sayesinde orucu kendisine izafe ettii bir ismine
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gelip o yere en yalcn menzilde Allah’n ed-Dar ve el-Mümit isimlerini

etkin bulduklarnda, en-Nafi isminden yardm isterler. Bu durumda,

söz konusu varln hayatnn sürmesini isteyen üç isim haline gelirler.

Bunun üzerine, hacamat istemek üzere onu hareket ettirirler. Bunu

yapmakla oruç bozulmadg gibi bu mekruh da deildir. Çünkü Al-

lah'n Ramazan isminin o varl ayakta tutmas, söz konusu eyin fii-

len var olmasna baldr.

Baz bilginler kan aldrmann mekruh olduunu, fakat oruç boz-

madn ileri sürmütü. Mckruhluun bâtn anlam, oruçlunun gda-

dan uzaklama halinde bulunmasdr, çünkü yemek ve içmek, ona ya-

saklanmt. Gda oruçlunun yaama sebebidir ve oruçluyken onu al-

mamas emredilmitir. Sözünü ettiimiz bir durumda hacamat yoluyla

kann izalesi, yok olmaktan korkmaktan kaynaklanr. Öyleyse kan al-

drmak, yaama arzusuyla beslenmenin yerini alr, halbuki oruçluya

beslenme yasaklanmt. Bu nedenle de, kan aldrmak mekruh saylr.

‘Kan aldrmak orucu bozar ve ondan uzak durmak zorunludur’ deme-

nin bâtn yorumu da, bu ve bundan önceki bâtnî yorumla birdir.

FASIL ÇNDE VASIL

Kusmak ve Kastla Kusmak

Baz bilginler, isteksizce gerçekleen kusmann orucu bozmad
görüündedir ki bunlar, çounluktur. Baz bilginlere göre ise, oruc

bozar. Bu görü, Reba ve takipçilerine aitdr. Çounluk, kastla kus-

mann orucu bozduu görüündedir. Tavus ise böyle düünmez, çün-

kü ona göre orucu bozmaz.

VASIL

Batan Yorum

Mide, doal hayat meydana getiren ve nefs-i natkann (düünen

nefs) yönetim sahibi olmasn sürdüren besinlerin koruyucusudur. Bu
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yönetim sayesinde düünen nefs, hükümdar diye isimlendirilir ve onun

varlyla da insan çabasyla veya Hakkn vergisiyle elde edilen ilimler

meydana gelir. Düünen nefs, doay gözetir. Doa, bedenin hizmet-

kar olsa bile, hükümdar olan düünen nefsin kendisini gözetmesinin

deerini bilir. Doaya mide hâzinesinde bu bedenin bozulmasna yol

açabilecek .eyler bulunduu gösterildiinde, atc güçlere öyle der:

‘Bu hâzinede kalmas yok edici olan eyi dar atnz!’ Böylelikle atc

güçler, tutucu güçten onu alr. Kap açlr ve onu dar çkartrlar.

Kusmann ortaya çkard ey budur.

çeri girdii yoldan kad olarak çkmas durumunda, kusmuu

(yenilen) besinin dar çkmas diye gören bilginler ise, (besin girdii

yoldan dar) çktnda orucun bozulduunu kabul etmitir, çünkü

besin ayn yoldan içeri girerken orucu bozmutu. Yola dikkat etmeksi-

zin, birbirinin zdd olan giri ve çkn hükmünü ayrt edenler ise,

orucun bozulmadn ileri sürmütür. Kusmann ortaya çkartt ey

budur. Oruçlunun kusmada bir çabas varsa -k buna kad kusma de-

nir- beden için bir yarar ve bekas için bir s ilantnn giderilmesi göze-

tilmi olabilir. Böyle bir durumda kusma, (bedenin bekasn salayan)

besinin yerini alr. Oruçlu ise, oruçluyken besin almaktan men edilmi-

ti ve kusmuk bedenden çkarken besinin salad yarar salamtr.

Bu durumu dikkate alan bilginler, kad kusmann orucu bozacan

ilen sürmütür. Girmenin ve çlanann hükümlerini ayrt eden ise, oru-

cu bozmayaca kanaatindedir.

Bütün bunlarn ilahiyat bahsindeki yorumu, her vakitte eda etsin-

ler diye bedenin istidadnn talep ettii lâhî isimlerin hükümleridir.

Çünkü beden, herhangi bir lâhî ismin kendisinde etkin olmasndan

yoksun kalamaz. Beden kendisinde o esnada hüküm sahibi olan isim-

den baka lâhî bir ismin kendisinde hüküm sahibi olmasna istidat ka-

zandysa, o ismin hükmü kaybolur ve istidadn talep ettii ismin hük-

mü onun yerini alr. Bunun örnei, bir ehir hailemin hükümdarlarna

kar çkarak önceki hükümdarn izni olmakszn baka bir hükümdar

getirmeleridir. Birinci isim (Örnekte ise hükümdar), hükmünü yitirir

ve hüküm istidadn talep ettii (ilâh isme) döner. Öyleyse hüküm sa-

hibi, her zaman istidattr. stidad meydana getiren ilâh ismin hükmü

ise, ebedi olarak kalcdr ve (hüküm sahibi olmaktan) azledilemez.

(Örnee dönersek) ehir halknn onun arkasndan hile ve tertip dü-
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zenlemesi uygn deildir. (stidadn istedii) O hükümdar da, ölümde

veya diriyken, birlik ve ayrm halindeyken asla onlardan ayrlmaz. Tan-

r’nn el-Hafîz, el-Kavî ve bu isimlerin kardeleri de kendisine yardm

eder. Bunu bilmelisin!

Hz. Peygamber’in oruçluyken kan aldrd kesindir. Bu konuyla

ilgili hadisi, Buhari bn Abbas’ta aktarmtr. Ebu Davud isd, Ebu

Hureyre’nin öyle dediini aktarr: ‘Hz. Peygamber öyle buyurur:

‘Oruçluyken kusan kiinin orucu kaza etmesi gerekmez. Kastl kusarsa,

orucunu kaza etmelidir.’ Bu hadisin bütün ravileri güvenilirdir.

FASIL ÇNDE VASIL

Niyet

Baz bilginlere göre niyet orucun geçerlilik artlarndan biridir ki,

böyle düünenler çounluktadr. Bir ksmna göre ise. Ramazan niyete

gerek duymaz. Ramazan orucunu tutacak kii hasta veya yolcu olup

oruç tutmak isteyen birisiyse, niyet etmelidir.

VASIL

Bâtnî Yorum

Niyet, kast demektir. Ramazan ay ise, oruç tutacak insann kas-

tyla gelmez. Orucun kula deil Allah’a ait olduunu dikkate alan bil-

gin, oruçta niyetin gerekeceini ileri sürer. Çünkü Ramazan ay, Al-

lah’n Ramazan isminden kaynaklanarak. Haklan iradesiyle gelmitir.

Kukusuz niyet irade demektir. Hükmü gelene (varid) ait sayan -ki ge-

len Ramazan aydr- bilginler için oruçlunun niyet edip etmemesi eit-

tir. Çünkü onun hükmü oruçtur ve dolaysyla niyet, orucunun geçerli-

lik art deildir.
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Hasta ve yolcu gibi baz kimseler ise. Ramazan ay gelmi olduu

halde, oruç tutmak zorunda deildir ve ari onlar serbest brakmtr.

Bunlar, iki durumdan birini tercih edebilir ve dolaysyla kendilerinden

bir kast -ki niyet demektir- olmakszn bu iki durumdan birine (tut-

mak veya tutmamak) dönmeleri mümkün deildir.

FASIL ÇNDE VASIL

Bu Konuda Geçerli Niyetin Belirlenmesi

(Niyeti gerekli gören) Baz bilginlere göre. Ramazan orucunun

belirlenmesi zorunludur ve genel anlamda oruca inanmas ya da Ra-

mazan orucu dndaki belirli bir oruca inanmas yeterli deildir. Baz

bilginlere göre ise, genel anlamda oruca niyedenmek yeterlidir. Ayn
ekilde, Ramazan orucundan baka bir oruca niyedense de geçerlidir ve

yolcu olmad sürece (niyetini) Ramazan orucuna çevirebilir. Çünkü

yolcu, böyle düünen bilginlere göre,' Ramazan içinde Ramazan’dan

baka oruca niyet etmelidir. Baz bilginlere göre ise, Ramazan’da niyet

edilmi bütün oruçlar Ramazan’a döner. Bu konuda yolcu ve yolcu

olmayan birdir.

VASIL

Bâtnî Yorum

Allah Teala öyle buyurur: ‘De ki, ister Allah diye ister Rahman diye

dua edin. Hangisiyle dua ederseniz edin, en güzel isimler O’na aittir .’
36 Bu-

na göre hüküm, ilâh isimlerle dua edilene aitdr, yoksa isimlere degü.

Çünkü lâhî isimler, anlamlar farkllasa ve birbirinden ayrsa bile, bü-

tün olarak ve gerçekte tek bir zata iaret ve delalet ederler. simlerin

gösterdii bu zat bilinemez ve bir tanm kendisine eriemez olsa bile,

bu durum bu isimlerin kendisine verildii bir zatn bulunduuna zarar
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vermez. Ayn ekilde, amaç oruçtur. Bunun mendup, farz ve farkl k-

smlarndan biri olmas durumu deitirmez.

Hakkn Ramazan ismini dikkate alan kimse, onunla dier isimleri

ayrt eder. Çünkü dier isim. Ramazan isminden deil, el-Mümsik is-

mindendir. lâhî isimler, tek bir zata iaret etseler bile, kendiliklerinde

iki bakmdan farkllarlar. Birinci yol, sözlerinin farkllamas, kincisi

ise anlamlarnn farkllamasdr. simler birbirine son derece yakn ve

son derece benzer olsalar bile, yine de onlarda bir ayrcnn bulmmas

gerekir. Söz gelii cr-Rahman vc cr-Rahim isimleri son derece benzer-

dir. Ed-Dar (zarar veren) ve en-Naf’ (yarar veren), el-Muiz (aziz

eden), el-Müzil (zelil eden), el-Muhyi (hayat veren), el-Mümit (öldü-

ren), el-Hadi (hidayet eden), cl-Mudill (saptran) gibi mütekabil isim-

ler ise, son derece uzak isimlerdir. Dolaysyla bir lâhî ismin hangi an-

lama iaret ettiinin dikkate alnmas kaçnlmazdr. Bu sayede bilen

bilgisizden ayrr.

Hak da bu isimleri iaret ettikleri anlamlar nedeniyle çoaltmtr.

Bu konuda Hakkn niyetinin gözetilmesi, baka bir eyden daha yerin-

dedir. Bu nedenle, dier bileik sözlerden -ki ilâh isimleri kastediyo-

ruz- oluan bir yararn deil de, bu belirli söz ile amaçlanan yararn

meydana gelmesi için belirlemek gerekir.

Yükümlünün halm dikkate alan bilgin, yolcu olan ile olmayan

ayrt eder. Hüküm hallere uyaca için, bu ayrm yapmaya elverili bir

yöntemi de vardr. Bu kii, zorda kalan üe kalmayan, hasta olanla ol-

mayan dikkate alr. Ayn ekilde, isimler de göz önünde bulundurulur.

Söz gelii, (üzüm) ekitildiinde (kazand) arap ismi dikkate alnr.

Bu isim ortaya çktnda, isimlerin deimesi nedeniyle o belirli ci-

simdeki lâhî hüküm de deiir (üzüm helal iken arap haline gelir).

Tpk bunun gibi, haller deitii için de baz eylerde hükümler dei-

ir. Bu konuda deien ey, ismin bakalamasn salayan lâhî ismin

hükmüdür ve bu nedenle de hüküm de deimitir.

Hüküm sahibi, isimlerle dua edilene aittir

Yoksa eyada hakim olan, svnler deildir.

Fakat (zatn hükümlerini) yönlendiren isimlerdir

Bu durum, tohumlara benzer



66 Fütûhât- Mekkiyye 5

Bazen yamurda, bazen de nemli havalarda

Çiçekteki ve aaçtaki tohumlara.

Yönlendirirken onlar ruhlar kendileriyle oynar

Tpkfiillerin isimlerle oynad gibi

FASIL ÇNDE VASIL

Oruca Ne Zaman Niyet Edilir

Baz bilginlere göre, bütün oruç türlerinde sahur vakti çkmadan

(fecir) niyedenmck arttr. Baz bilginlere göre ise, farzda deil, nafile

oruçlarda sahur vaktinden sonra da niyetlenlebilir. Baz bilginlere göre

ise, farz olmas vakte balanm oruçlarda ve nafile oruçta sahur vak-

tinden sonra niyet yaplabilirken yükümlü olunan farz oruçta ise bu

vakitten sonra yaplamaz.

VASIL

Bâünî Yorum

Fecir, günein doumunun belirtisidir. Bu yönüyle fecir, -sayesin-

de dier isimlerden ayrt kendine özgü anlamna deil- kendisiyle

isimlenene delalet etmesi bakmndan lâhî isme benzer. Oruca niyetle-

nen insan, bazen zorunlu olarak bazen de isteyerek niyedenir. nsan,

Allah hakkndaki bilgisinde teorik aratrmaya dayanabilecei gibi mü-

ahede sahibi de olabilir. Allah hakkndaki bilgisi bir kant hakkndaki

aratrmasndan meydana gelen kii, kendisini bilmeye götürecek bir

kant aramaldr. Böyle bir insan, fecir vaktinden önce niyedenene ben-

zer. Kant aratrma süresi ise, fecrin doumundan günein doumuna
kadarki süredir.
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Allah’ bilmek iki ksma ayrlr: Bir ksm, söz gelii O’nun tek ilah

olduunu bilmek gibi, farzdr. Bir ksm ise, farz deildir. Bu ksma

örnek olarak, farkl anlamlara delalet eden isimlerin O’nunla ilikisini

bilmeyi verebiliriz. nsann bu anlamlarn O’na ilave eyler olup olma-

dn aratrmas farz deildir. Kii (onu örenmeye) niyetlenmise,

böyle bir bilginin Haklan birLiini gösteren kanttan sonra m önce mi

gerçekletii de önemli deildir.

Yükümlü olunan ksm ise. Kitap ve Sünnette eriatn kendisine

nispet ettii özellikleri yönünden Allah' bilmeye benzer. Çünkü teorik

kanda ‘u O’nun yasas, bu O'nun sözüdür’ eklinde bir hüküm verile-

bilir ve bu durumda buna inanlr. Böylelikle yükümlülük ortaya çkar.

Dolaysyla, teorik kanta bakmakszn niyetienmek gerekir. Fecirden

önce niyeti gerekli görmenin bânnî yorumu budur. Böyle düünen ki-

i, aratrmayla elde edilen bilgiden önce gelen zorunlu bir bilgiye sa-

hiptir. Çünkü aratrmayla elde edilen bilgi, ortada zorunlu olarak bir

bilginin bulunduu bilindikten sonra gerçekleebilir. Ya da, yakn veya

uzak zorunlu bir bilgiden türer. Böyle olmazsa, kesin bilgi saylamaya-

ca gibi gerçek bir kant da deildir (burhan-i vücûdî).

FASIL ÇNDE VASIL

Oruçlunun Cenabetlikten Temizlenmesi

Bilginlerin çounluu, cenabedikten temizlenmenin orucun geçer-

lilik art olmad ve gündüz ihtilam olmann orucu bozmad görü-

ündedir. Baz bilginler ise, bu görüe kar çkmtr. Onlara göre, ka-

sda yapldnda oruç bozulur. en-Nahaî, Tavus ve Urve b.

Zübeyr’den aktarlan görü budur. Ebu Hureyre’den bu konuda kastl

hareket eden ve etmeyenle ilgili rivayet gelmitir. Ebu Hurcyrc öyle

derdi: ‘Ramazan’da cenabet sabahlayan kimse, orucunu bozmu de-

mektir.’ öyle de derdi: ‘Bunu ben demedim, -Kabe’nin sahibine ye-

min olsun ki- onu Muhammçd demitir.’ Baz Malikiler ise öyle de-

mitir: ‘Hayzl kadm fecirden önce temizlenip ykanmay ertelerse, o

gün orucunu yemi demektir.’
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VASIL

Bâtnî Yorum

Cenabetlik gurbet, gurbet ise uzaklk demektir. Hayz, bir sknt-

dr ve sknt uzakl gerektirir; Burada özel bir sknty kastetmekte-

yim. Bu sknt türüne örnek olarak
‘
Allah’a ve peygamberine sknt ve-

renlere Allah lanet etsin’
17 ayetinde belirtilen sknty verebiliriz. Baka

bir ifadeyle, Allah onlar uzaklatrsn. Lanet, uzaklk demektir ve se-

bebi de onlardan duyulan skntdr. Cenabet, el-Kuddûs isminden

uzaktr. Oruç ise, ‘Misli bir eyin olmad* Allah’a yaklamay gerekti-

rir. Orucun ibadetler içinde misli yoktur. Buna göre uzaklk ve yaknlk

bir araya gelemeyecei gibi ayn ekilde, oruç ile sknt ve cenabetlik

de bir araya gelmez.

Cenabetliin doann bir hükmü olduunu -hayz da öyledir- dik-

kate alp orucun Hakka ait bir ey olduunu söyleyen bilginler, her e-

yi yerli yerinde ortaya koyar. Böyle düünen bilgin, cenabetin orucu-

nun geçerli olduunu kabul ettii gibi fecirden önce hayz halinden

temizlenip ykanmay erteleyen ve fecirden sonra temizlenen kadnn

orucunu da geçerli sayar. Her hak sahibine hakkn vermenin bir hik-

meti olarak, bu yaklam bâtn yorumda daha yerindedir. Çünkü hik-

met sahibi AJlal öyle buyurur: ‘0 her hak sahibine hakkn vermi ve

sonra hidayet etmitir.’
38

Yani, açklamtr. Ayette Firavun’a bu sözü

söyledii aktarlan Musa’y Allal övmütür. Halbuki, ‘Allah yoksuldur
5

veya
cAUah üçün üçüncüsüdür’ diyenleri knad gibi bu sözden dolay

onu knamamtr.

FASIL ÇNDE VASIL

Ramazan Aynda Yolcu ve Hastann Orucu

Baz bilginlere göre hasta ve yolcu oruç tuttuunda, oruç yüküm-

lülüü kendilerinden düer ve bu onlara yeterlidir (kaza etmeleri ge-
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rekmez). Baz bilginlere göre ise, yeterli deildir ve onlarn ‘baka gün-

lerde belirli sayda* oruç tutmalar gerekir. Benim kanaatim udur:

Hasta ve yolcunun oruç tutmas onlardan yükümlülüü düürmez.

Onlara farz olan ‘dier günler’dir. u var ki ben, Ramazan aynda bu

haldeyken oruca girdiklerinde hasta ile yolcuyu ayrt ediyorum. Bu

noktada hasta için oruç nafile saylr. Bu bir iyilik davrandr, farz de-

ildir. Kendisine orucu farz saysa bile, gerçekte farz deildir. Yolcunun

nc Ramazan aynda ne baka bir zaman tuttuu oruç bir iyilik sayl-

maz. yilik olmadnda ise, bir ey yapmam gibidir ki bu da, amelin

en düük derecesidir. Ya da, iyiliin zddn ve aksini yapm olabilir ki,

o da günahtr. Ben, günah iledii kanaatinde deilim. Fakat, en iyisini

Allah bilir ya, bu esnada orucu tutmakla iyilik yaptn kabul etmiyo-

rum.

VASIL

Bâtnî Yorum

Sâlik, lâhî isimler araclyla makamlarda yolculuk yapan demek-

tir. Yolcuyken Hakkn Ramazan isminin onun üzerinde farz ya da farz

olmayan oruç tutmak eklinde bir hükmü yoktur. Bu nedenle Hz. Pey-

gamber öyle buyurur: ‘Yolculukta oruç tutmak iyilikten saylmaz.’

Ramazan ismini, otoritesinin sona erecei aya kadar hükmünü kendi-

sinde uygulamaya çarr. Yolculuk ise, tek bir halde kalmamak anla-

mna gelen yer deitirme demektir. Bu nedenle Hakkn Ramazan is-

minin hükmü, oruç tutacak yolcu hakknda ortadan kalkar. Yolculukta

tutulan orucun yeterli olduunu ileri süren bilginler ise, onun yolculu-

unu ayn günlerini kat etmede saym ve ondaki hükmü de Ramazan

ismine ait saym ve böylelikle yolculuk ile orucu birletirmi olur. Yol-

culuk diye isimlendirilen yer deitirmenin hükmüne gelirsek, sâlik

oruçtan orucu bozma haline, oruçsuzluktan oruç haline geçmitir ve

Ramazan (isminin) hükmü kendisinden ayrlmaz. Bu nedenle onun

oruç tutmas ve kalkmas emredilmitir. Sonra, iki günü birletirerek

oruç tutmak da, geceden gündüze, gündüzden geceye geçtii için caiz
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görülmütür. Ramazan hükmü de kendisine sirayet eder. Bu nedenle,

yolcunun Ramazan orucunu tutmas yctcrlidir.

Bâtnî yorumda hastann bu noktadaki hükmü, yolcununkinden

farkldr. Çünkü bilginler u konuda görü birliindedir: Hasta Rama-

zan aynda hastayken oruç tuttuunda, bu ondan yükümlülüü kald-

rr. Yolcu ise, onlara göre böyle deildir. Onlarn ayetten kant getir-

meleri zayftr. Öyleyse bunun bâtn yorumu öyledir: Hastalk sal-

n zdddr. Oruçtan istenilen ey ise salktr. ki zt bir araya gelmez.

Dolaysyla oruç ve hastalk bir araya gelemez. Bunu Ramazan aynda

dikkate aldk, fakat dier oruçlarda dikkate almadk. Ramazan orucu,

Allah’n farz yapmasyla farz olmutur. Onu farz klan, onu hastadan

kaldran kimsedir. Dolaysyla, Allah’n farz yapmad bir eyin farz

olmad bir haldeyken tekrar Allah’n farz kld bir eye dönmesi

mümkün deildir.

FASIL ÇNDE VASIL

‘Yolcu ve Hastann Ramazan Aynda Tuttuklar Oruç Ye-

terlidr’ vc ‘Hasta ve Yolcunun Tutmasm Yoksa Bozmas
m Daha Üstündür’ Diyenler Hakknda hasl

Baz bilginlere göre oruç tutmak, baz bilginlere göre ise tutma-

mak daha üstündür. Baz bilginlere göre bu konuda kii serbesttir, do-

laysyla biri dierinden daha üstün deildir.

VASIL

Bâtnî Yorum

Orucun (ibadetler içinde) benzersiz olduunu dikkate alp onu

Hakka ait bir nitelik sayanlar, tutmay üstün sayar. Onu bir ibadet -lc
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ibadet horluk ve yoksulluk göstergesi, dolaysyla uzaklk saylmaya

daha layktr- sayanlara göre ise, özellikle hasta ve yolcu için tutmamak

dala üstündür. Çünkü o ikisi kuvvete gerek duyar, kuvvetin kayna

da doal olarak yemektir. Öyleyse oruç tutmamak, (bu ikisi için) daha

iyidir. Orucun Ramazan, bozmann el-Fatr (iftar ile Fatr ismi arasn-

daki anlam ilikisi) isminden kaynaklandn düünerek 'Allah’a ait

olmalar bakmndan ilâh isimler birbirlerinden üstün deillerdir’ di-

yen bilginler ise, bir ismin dierinden üstün olmadn ileri sürer (has-

ta ve yolcu için tutmak ve yemek birdir). Çünkü orucu bozan (yolcu

veya hasta) kii, el-Fatr isminin hükmü altndayken tutan kii Derece-

leri Yükselten (Rafîud-derecât), el-Mümsik ve Ramazan isimlerinin

hükmü altndadr. Üstün-daha üstün ya da âlemde -ki âlem Allah’tan

baka her ey demektir- üstün ve onun karsnda daha deersizi yo-

rumlarken muhakkikler böyle hareket eder.

FASIL ÇNDE VASIL

Yolcunun Orucunu Bozduu Yolculuun Bir Snr
ve Tanm Var mdr?

Baz bilginlere göre, namazn ksaltlmasn gerektiren yolculukta

oruç tutulmaz. Bilginler, (daha önce ele alnm olduu gibi) bu konu-

da görü ayrlna dümülerdi. Baz bilginlere göre ise, kendisine

‘yolculuk’ denilen eyde oruç tutulmaz ki, ben de bu görüteyim.

VASIL

Bâtnî Yorum

Yolculuk, toplayc isim ve hedeflenen gaye olan AJlah (ismine)

yaplr. Allah’a giden yolda lâhî isimler, yolcu için konaklama yerleri

veya avn belirli ve hedefli bir yolda yürümesi için saptanm menzillere
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benzer. Yolculuun en az, bir isimden baka bir isme geçmektir. Yol-

culuun en az diliminde Allah’ bulan kiinin durumu buna göre de-

erlendirilir ve ona yolcu ad verilir. Bize göre, yolculuun çounun
snr ve haddi yoktur. Çünkü Hz. Peygamber bir duasnda öyle bu-

yurur: "Allah’m! Kendini isimlendirdiin veya yaratklarndan birine

örettiin veya gaybnn bilgisinde kendine ayrdn bürün isimlerin

araclyla (senden) istiyorum.’ "Yolculuk denilen eyde orucunu bo-

zar’ demenin bâtn yorumu budur.

Bu konuda bir snrlamay dikkate alan bilginlerin görüü de, koy-

duklar tanma ve snra göre yorumlanr. Yolculukta üç günlük süreyi

dikkate alan kimse, ‘mudak birliin veya birliin sayda bir hükmü

yoktur, say iki ve daha fazlasdr’ diyenlere benzer. Burada yolculuk,

Allah ism inedir ve O’na ancak kendisiyle yolculuk edilebilir. Allah’a

yolculuk eden insan ilk olarak ferdiyette (teklik) kendisiyle karlar.

Teldik, tek saylarn ilki olan üçtür. Tanmlanm yolculuk budur. Di-

er görüler, bu kitabn namaz bahsinde zikrettiimiz gibi bilginlerin

namazn ksaltlmasyla ilgili görülerinde olduu gibi deerlendirilir.

Biz o meseleyi kitabn ilgili bölümünde zikretmitik.

FASIL ÇNDE VASIL

Orc Bozmann Caiz Olduu Hastalk

Baz bilginlere göre hastalk, oruç nedeniyle oruçlunun maruz kal-

d meakkat ve zarar, baz bilginlere göre ar hastalk, baz bilginlere

göre ise "hastalk’ denilen eyin en azdr ki, ben de bu görüteyim. Bu,

Rabia b. Abdurrahman’n görüüdür.

VASIL

Bâtnî Yorum

Gücünü ve gayretni harcayan bir mürit meakkatle karlar. Bu

nedenle bize, ‘Ancak senden yardm dileriz’ demek emredildi, Allah
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Teala öyle buyurur: ‘Sabr ve namaz ile yardm dileyiniz™ Böylelikle,

ilgili olduu konuda el-Kavi ismi kendisine yardm eder. te bu, orucu

bozmay gerektiren hastalktr.

Hastal meyil olarak yorumlayan kimse ise, meyle hastalk adm

vermi demektir. Bu, 'Allah adamlarndan biri olduuna inandm el-

Mevakf yazar Mulammed b. Abdulcebbar en-Nifferi’nin görüüdür.

nsan zorunlu olarak meyil halindedir, çünkü o, lâhî isimler bakmn-

dan her zaman Hak ile halk, halk ile Hak arasmdadr. Her yön onu

kendisine çarr ve bir yana sapmas kaçnlmazdr. Ya, O’ndan veya

O’nunla O’na veya kendi haline göre kendisiyle (O’na) meyleder. Allah

yolunun yolcular bilhassa böyledir. Onlar mubahlar ilerken bile ya

mendup veya farz ileme halindedir. Mubah saf halde onlarn karsna

çkmaz. Allah ehlinden birinin terazinin iki kefesinin dengede olduu

görülmez. nsan ise, terazinin dilidir. Dolaysyla, Hakka dava edenin

yönüne yönelmek zorunludur.

‘Hastalk5

denilen durumda orucu bozmay kabul etmenin bâtn

yorumu budur. Rivayet edilen kutsi bir hadiste Allah’n hastann ya-

nnda olduu bildirilir. Dikkat ediniz! Hasta sürekli Allah’a snr, bu-

lunduu din ve inanca göre O’nu çokça zikreder. Çünkü hasta zorunlu

olarak Allah’a yönelir, içinde bulunduu durumdan kurtulmak isteyii,

bu durumu açkça gösterir. Bir skntyla' karlaan insan doal olarak

kendisinden bu sknty giderecek kimseye doru yönelir ki o da Al-

lah’tan bakas deildir. ‘Size denizde bir hastalk temas ettiinde, O’ndan

baka dua ettikleriniz kaybolur .

M0 nsan kurtulua giden yolu bilmiyorsa,

zorda kalmay görmemi demektir. Çünkü zorda kalmay örenmek,

tatmayla gerçekleir. Biz, niyeti dikkate alrz ki, amaç da odur.

Orucu bozabilmek için ar hastal dikkate almak, (bârm yo-

rumda) kula izafe edilen fiillere iaret eder. Hastalk, fiiller konusunda

Haktan bir sapmadr (meyil), çünkü fiiller Hakka aittir. Bu konuda

(Allah ehlinin görülerine) uyan ve uymayanlar, fiilleri (Haktan soyut-

layarak) kula izafeye yönelir. Bunu ise, ya güç yetirme veya fiillerin ya-

ratlmas ya da kesb (kulun kazanm) bakmndan hareketle yaparlar

(Mutezile ve Earilerin insann fiilleri görüü). Bu sapmann kayna

ya duyudur veya dindir. ‘Rabbimizl Senin indirdiklerine iman ettik
*1 aye-

ti, birinci duruma iaret eder. Böylelikle meydana getirme yönünden
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iman fiilini kendilerine izafe etmilerdir. Allah ise onlara ‘Allah’a iman

ediniz’ demitir. Bu ise, bu tamlamayla insanlarn kendilerine izafe et-

tikleri eyin doruluunu onaylamak demektir. Bu da, din kaynakl

sapmadr. Öyleyse (fiilleri insana izafe etmekle gerçekleen) bu sapma,

hastalk gibidir ve onu Hak ile halk arasnda bulunduu için ar sap-

madr (hastalk):

FASIL ÇNDE VASIL

Oruçlu Ne Zaman Oruç Bozar, Ne zaman Tutar

Baz bilginlere göre, yolculua çkt - günden itibaren orucunu

bozar. Baz bilginlere göre ise, o gün orucunu bozmaz. Bilginler, ehre

girecei günü bilen .insann oruçlu olarak ehre girmesini müstehap

saymtr. Oruçsuz olarak girse de, kefaret ödemesi gerekmez.

VASIL

Bâtnî Yorum

Sevr ü sülûku esnasnda bir sâlik, kendisine ait (etkisi altnda bu-

lunduu) bir lâhî ismin hükmünden çkp baka bir ilâh isme gidebi-

lir. Söz konusu isim, baka bir ismin -ki bu isim nc sâlikin hükmünden

çkt isim ve ne de ulat isimdir- hükmünü ona ulatrmak üzere

sâliki kendisine davet etmitir. Bu durumda sâlik, bulunduu her yerde

kendisiyle sülük ettii o isimle beraberdir. Allah öyle buyurur:
c

Her

nerede olursanz, O sizinle beraberdir H2 Bu isim onun oruç tutmasn

gerektirirse, oruç niteliinin hükmüne sahip olur. Orucu açmay gerek-

tirirse, oruç bozma hükmünde olr. çinde bulunduu gününde -ki

gün nefes demektir- konaklamak istedii o isme davet eden ismin

hükmü alanda olduunu anlarsa, o ismin özelliine göre hareket eder.

Bu hüküm, ya oruç tutmak veya bozmaktr. Onun adna herhangi bir
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hal belirlemiyorum. Çünkü haller deiir. Bu konuda onun üzerinde

bir sorumluluk yoktur. Baar Allah’a baldr!

FASILÇNDE VASIL

Gündüzün Bir Ksm Geçmiken
ehre Ulaan Yolcunun Durumu

Bilginler, bu durumdaki bir insan hakknda görü ayrlna dü-

mütür. Baz bilginlere göre tutmama halini sürdürürken baz bilginle-

re göre yemekten (içmekten vs.) uzak durur. Ayn ekilde, temizlenen

hayizli kadn da yemekten uzak durur.

VASIL

Bâtnî Yorum

Sülûkunde bir hedefi belirleyip ona ulaan insann sevinmesi acaba

kendisini bu hedefe ulatrana ükretmekten perdeler mi? Perdelerse,

onun üzerindeki hüküm deiir ve ondan geri durmak hükmü dikkate

alnr. Perdelemezse, ulat esnada kendisini ulatranla ilgilenir. Bu

durumda onun hükmünün dma çkmaz ve sülûku esnasmda bulun-

duu niteliini o isme kulluk ederek sürdürür. Bu ibadet, yükümlülük

ibadeti deil, ükür ibadetidir.

Ayn ey hayz gören için de geçerlidir. Hayz (bâtn) yorumda

yalan demektir. Bu hal, doruluk ile rzklanr (yer deitirir) ve hayz

halini temsil eden yalandan temizlenir. Hayz onun orucu bozmasnn

nedeniydi. Acaba, dince geçerli bir yalan nedeniyle orucunu bozma ha-

lini sürdürür mü? Örnek olarak, insanlarn arasn düzeltmek için yalan

söylemek, savata yalan söylemek, erkein eine yalan söylemesini ve-

rebiliriz. Yoksa, övülen farz veya mendup konularda doru olan ey
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gerekli midir? Çünkü dedikodu ve söz tamak gibi yasaklanm doru
söz, yasaklanm yalan gibidir. Her ikisi de eit ölçüde perdelenmeye

(yol açar) ve günah kazandrr. Örnek olarak, eiyle yatanda yaadk-

larndan söz eden bir insann davrann verebiliriz. Bu durumda insan

doru söylese bile büyük günahlardan birini ilemi saylr. Ayn ey,

dedikodu ve söz tamakla ilgilidir.

Elli beinci ksm sona erdi, onu elli altnc ksm takip edecektir.



[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN

]

ELL ALTINCI KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

FASIL ÇNDE VASIL

Ramazan’n Bir Ksmnda Oruçlunun Yolculuk Yapmas

Bilginler böyle bir insann durumu hakknda görü ayrlna dü-

mütür. Bir ksmna göre, bu durum caizdir ki, çounluun görüü

budur. Bir ksmna göre ise, orucu bozmas caiz deildir. Bu görü,

Süveyd b. Uklc vc dierlerinden aktarlmtr.

VASIL

Bâtn Yorum

Bize ve bütün Allah ehline göre, her bir ilâh isim bütün ilâh

isimleri içerir. Her lâhî isim, hepsinin anlamn içerdii çin, bütün

lâhî isimlerle nitelenir. Ayn zamanda her bir isim, kendine özgü an-

lama delalet ettii gibi ayn zamanda zata da delalet eder. Durum be-

lirttiimiz gibi olduu için, bir ismin senin üzerinde otoritesi oldu-

unda, (o isme ait) bu hükümde baka bir lâhî ismin hükmü sana pa-

rldar. Söz konusu ismin hükmü bu ismin içinde bulunduun vakitte

etkisi altnda bulunduun isimden daha açk ve belirgindir. Böylcce in-

san ona doru sülük etmeye balar.



7& Fütûhât- Mekkiyye 5

çimizden bazlar öyle der: Bu anlamn kendisinde parldad o

ismin tecellisinde kalr. Bazlarmz ise, içerikte kendisine tecelli eden

ismin anlamna intikal eder demitir, çünkü o, daha açk ve daha tam-

dr. Böyle bir durumda sâlik halleri deitirecek kadar güçlü ise ser-

besttir. Haller onu deitiriyorsa, otoritesi üzerinde hüküm sahibi olan

ismin halinin hükmüne göre hareket eder.

FASIL ÇNDE VASIL

Baylan ve Deliren Kiinin Durumu

Fakiller, baylann orucunu tutmak zorunda olduunda görü bir-

liine varm, deli hakknda ise görü ayrlna dümütür. Bir ksm
orucu kaza etmesi gerektiini düünmü, bir ksm ise kaza etmesinin

zorunlu olmadn ileri sürmütür ki ben de bu görüteyim. Baylan

hakknda da ayn ekilde düünüyorum. Bilginler, baylma ve delirme-

nin orucu bozup bozmad hakknda da görü ayrlna dümütür.

Bir ksmna göre, orucu bozarken bir ksmna göre ise bozmaz. Bir

grup ise, fecirden önce baylma ile fecirden sonra baylmay ayrt et-

mitir. Baz bilginler ise, günün çou geçtikten sonra baylma gcrçek-

letiyse, orucunu tutmu saylrken günün banda tutmusa kaza etme-

si gerekir demitir.

VASIL

Bâtnî Yorum

Baylma, fena hali, delirme ise akl yitirme halidir. Bu niteliklerin

sahiplerinden her biri, yükümlü deildir, dolaysyla onlarn kaza etme-

si gerekmez. Gerçekte bize göre (Allah’a giden) bu yolda kaza diye bir

ey yoktur, çünkü her zamana özgü bir varid vardr. Binaenaleyh,

geçmi zamann hükmünün bulunduu bir zaman yoktur. Zamandan
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geçen ksm, kendi haliyle geçmitir. Biz ise içinde bulunduumuz za-

mann etkisi altndayz. Gelmemi olan zamann ise üzerimizde bir

hükmü yoktur.

öyle denilebilir: çinde bulunduumuz ann daha önceki zaman-

da yerine getirmemiz gereken bir kazas bulunabilir. Buna öyle yant

veririz: Öyleyse bu kaza eda edilen eydir. Çünkü içinde bulunulan

zaman, senin kaza diye isimlendirdiin eyin eda vaktidir. Bunu kas-

tetmisen, ‘yolda’ bu kabul edilen bir eydir. Sen ise, bunu yapan kaza

eden diye isimlendirdin. imdiki zaman ise, ne gelecek ne de geçmi

zamanla ilgili bir haber tamaz. Çünkü o, iki yokluk ucu arasndadr.

Dolaysyla geçmi zaman hakknda olmad gibi onun getirdii ey
hakknda da bir bilgisi yoktur.

imdiki zamann getirdii ey gerçekte olmasa da görünüte geç-

mi zamann getirdiine benzeyebilir. Ntelam imdiki zamandaki ikin-

di namaz, bütün hallerinde geçmi zamandaki öle namazna benze-

yebilir, hatta adeta odur. Fakat ikindi namaznn hükmüyle öle nama-

znn hükmünün bir olmad da malumdur. Namazlar vaktinde klan

bir insan farz edelim. Bu adam, öle namazn unutmu veya o saatte

uyumu iken ikindi namaznn vakti girmi olabilir. Onun o vakitte

dört rekat öle namazn kldn gördüümüzde, iki namaz arasndaki

büyük benzerlik nedeniyle, onun ikindi namazn kldm zannedebili-

riz. Halbuki bunlar birbirinin ayn deildir.

FASIL ÇNDE VASIL

Ramazan’da Orucunu Yiyen Nasl Kaza Eder?

Baz bilginler, vaktinde yapmada olduu gibi, kazada da ardkl
art komu, bir ksm ise bunu art görmemitir. Baz bilginler bu ko-

nuda serbest brakmken bir ksm, müstehap saymtr. Çounluk ise,

farz olmadnda görü birliindedir.
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VASIL

Bâtnî Yorum

Zaman geniletilmi bir farzn vakti girdiinde, el-Evvei (lle) ismi

yükümlüden onu eda etmesini ister. Yükümlü bunu yapmayp fiili vak-

tin sonuna ertelediinde ise, bu kez el-Ahir ismi onu karlar. Bu du-

rumda yükümlü, el-Evvel ismine göre haza eden’ haline gelir. lk vak-

tinde fiili yapm olsayd, herhangi bir karklk ve kuku olmakszn,

(vaktinde klmak anlamnda) eda etmi, el-Ahir ismine göre ‘eda eden’

olacakt.

Yolcu veya hasta oruçlu orucunu bozarsa, ona farz olan ey, Ra-

mazan’n dndaki bir zamanda ‘baka günler miktarmca’ (oruç tut-

maktr.) Öyleyse bu, (Ramazan’dan sonra Arabi ay olan) evval’in

ikinci gününden ömrünün sonuna veya o senenin (Ramazan’dan ön-

ceki ay olan) aban ayma kadar geniletilmi bir süredir. Bu durumda,

evval aynn ikinci gününde el-Evvel ismi kendisini karlar. Orucunu

tutarsa, herhangi bir karldk ve kuku olmakszn, ‘eda eden’dir.

Bundan baka bir vakte ertelerse, bir yönden ‘eda eden’, bir yönden ise

‘kaza eden’ saylr. Bu noktada ardkl dikkate alarak, zamann ba-

nda hiç kukusuz ‘eda eden’ saylr. Ardkl dikkate almazsa, kaza

eden saylr.

Bu balamda, emelin ksaln ve ecelin bilinmeyiini dikkate alan

bilginler, vacip saymtr. Zamann genilemesini dikkate alanlar ise,

serbest brakmtr. htiyatl davranmay dikkate alanlar ise, müstehap

saymtr. Bu hallerden her birine özgü lâhî bir isim vardr ki hükmü

onu amaz. Çünkü âlem, lâhî isimlerin avucu içindedir ve isimler onu

iki yönden yönlendirir: kendi hakikatlerine göre ve varlklara ait isti-

datlara göre. ki gözü olan kimse için, bu iki durum zorunludur. Çün-

kü isimlere ve baka eylere ait nefsî nitelikler deimez. Bunu anla ve

iyice ören ki, Allah’n izniyle mutlu olasn!
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FASIL ÇNDE VASIL

Ramazan’n Kazasn Dier Ramazan
Vaktine Kadar Ertelemek

Bilginler böyle bir durumdaki kii hakknda görü ayrlna dü-

mütür. Bir ksmna göre, hem kaza hem de kefaret etmesi gerekir. Bir

ksmna göre ise, kazas gerekir ancak kefaret gerekmez. Ben de bu gö-

rüteyim.

VASIL

Bâtnî Yorum

Sâlik, farkl pek çok yöne sahip makamlarn hükümlerinden ilgili

olduklar yönlerden birisinde habersiz kalabilir. Örnek olarak vera’y

verebiliriz. Vera, farkl yönlerde pek çok hükme sahiptir. Vera, yiye-

cek, içecek, giysi, alm, bakmak, dinlemek, komak, dokunmak, kok-

lamakla ilgili olabilir. Ganimet bölünmezden önce Ömer b. el-Hattab’a

sunulmak üzere bir misk getirildiinde müsliimanlardan önce onun

kokusundan bir ey almamak için vera’nn gerei olarak burnunu eliyle

kapatmtr. Niçin böyle yapt sorulduunda ise, ‘bunun kokusundan

yararlanlr’ diye yant vermitir. Nispet ve isimlerdeki vera da böyledir.

Sâlik, böyle bir makamn ilgili olduu yönlerden birini kaçrp di-

er makama geçerse, ayrld makamn eksik bir hükmü onun üzerin-

de kalr. Baka bir vakitte ve yiyecek veya içecek gibi o makamn ilgili

olduu bir durum nedeniyle söz konusu hükmü kullanmas gerekti-

inde, o makamdan daha önce yitirdii ksm hatrlar. çimizden baz-

lar, böyle bir insann kefaret yükümlülüü olduunu ileri sürmütür.

Bu noktada kefaret, kendisinden ortaya çkan arlk nedeniyle tövbe

etmek ve balanmay dilemektir. Bazlarmz ise, kastl davranmad
ve bir haram ileme niyeti olmad için kefaret yükümlülüü yoktur

demitir. Bu görütekilere göre bu davran, bir konudaki tevil veya

gafletten kaynaklanarak sâlik adna bir mazerettir. nsan (Allah’a gi-

den) b yolda bazlarna göre gafleti nedeniyle de sorumludur. Bu ne-
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denle bazlar, kefareti zorunlu saymtr. Gafletleri nedeniyle insann

sorumlu olmadn dikkate alanlar ise, kefareti art görmemitir.

Kaza yükümlülüü olduunda bütün bilginler görü biriiindedir.

Bunu öyle açklayabiliriz: Bir insann eref, mal veya yaralama eklin-

de bedensel bir zarar gibi, yapmas yasaklanm bir eyi yaptn dü-

ünelim. Hakszla urayan insann urad zarara kar suçluyu ba-

lamas kaza demektir. Bu kii hakszlk yapan balar, büyüklük

gösterir, verann yapmamay gerektirdii bütün 'ilerde kendisine kar
yaplan suçlardan dolay bakasn cezalandrmaz. Kazann tarz böyle-

dir. Sonra sâlik, hiçbir .eyi geride brakmayacak ekilde, o makamn il-

gili olduu bütün yönleri elde etmeye çalr. R meseleyi iyice düün!

Çünkü o, Allah yolunda en yararl meselelerden biridir.

FASIL ÇNDEVASIL

Üzerinde Oruç Borcu Varken Ölen Kimsenin Durumu?

Baz bilginler, böyle bir insann velisinin orucu tutmas gerektii

görüündedir. Baz bilginlere göre ise, kimse kimsenin adna oruç tu-

tamaz. Bu görüteki bilginler, görü ayrlna dümütür. Bir ksmna

göre, veli (yoksullar) doyurarak (borcunu öder). Bir ksmna göre ise,

ölen insann vasiyeti olmadkça ne oruç tutulabilir nc de (yoksullar)

yedirilir. Bir ksmna göre, (veli oruç tutar), tutamazsa, yedirir. Bir

grup bilgin ise, adak borcu ile farz orucu ayrt ederek adakta velinin

orucu tutabileceini, farz orucu ise tutamayacan üeri sürmütür.

VASIL

Bâtnî Yorum

Allah Teala öyle buyurur: ‘Allah müminlerin velisidir .

1*3 Baka bir

ayette ise ‘Peygamber müminlere kendilerinden daha yakndr (velisidir)
14*
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buyrulur. Bir eyh terbiye alandaki müridini ehil görüp belirli bir hale

ve özel bir makama ulamas için bir zikre tahsis etmi, mürit ise onu

yapamadan ölmü olabilir. çimizden bazlar öyle demitir: Ölüm

mürit ile bu makam arama girmitir. Mürit onu elde etseydi, bu ma-

kam sahibinin hak edecei lâhî mertebeye ulaabilecekti. eyh müridin

velisi olduuna göre, ölmü müridin vekili olarak, kendisini o makama

ulatracak olan ameli yapmaya balamaldr. Ameli tamamladnda

ise, eyh kendisini daha önceki ekliyle hayalinde canlandran biri gibi,

müridini zihninde canlandrr. O ii temsil eden sureti kendisine giydi-

rir ve Allah’tan onun bu ekilde kalmasn ister. Böylelikle, müridin

nefsi o makama yetkin bir ekilde bulunur. Bu durum, Allah’n bir

lütfü ve ihsandr. ‘Allak büyük ihsan sahibidir.™

Bu, eyhimiz Ebt Yakub Yusuf b. Yahlef el-Kûmî’nin görüüdür.

Ondan baka beni kimse riyazete sokmamtr. Ben de kendisinden ri-

yazette yararlandm ve veccUeriyle bana yarar salad. O benim için bir

talebe ve öretmen olduu gibi ben de onun için böyleydim. nsanlar

bu duruma arr ve kimse bunun nedenini bilmezdi. Sene 586’yd. Bu

dönemde benim fethim (kefe ulamak, açlmak), riyazetimi öncele-

miti -ki bu, tehlikeli bir durumdur-. Bu nedenle Allah, bu eyhin eli-

nin altnda riyazetimi tamamlamay nasip etti. Allah benden dolay ona

bolca ihsanda bulunsun!

Allah ehlinden bazlar öyle der: ‘Kimse kimsenin yerine bir amel

yapamaz. Fakat himmet ve duasyla Allah’tan o kii adna bunu talep

edebilir.’ Çounluk bu görütedir. Dieri ise, nadiren gerçekleir. te
kimse adna oruç tutamaz* ve Velisi onun adna oruç tutabilir’ demenin

bâtn yorumu budur. ‘Vasiyet edilmedikçe bakas adna oruç tutula-

maz veya yemek yediremez’ denilmesine gelirsek, bu tavsiye, ölürken

müridin eyhine ‘bana himmet et ve yapan amelinden bana pay ayr,

belisi Allah arzuladm eyi bana verir’ demesidir. Müridin böyle bir

ey yapmas, onu kendisine hizmet ettirmek anlamna gelecei ve mü-

ridinin hakkn unutacayla ilgili eyhe dönük bir itilam olaca için,

eyhe kar saygszlkur.

Bu konuda asl olan ey udur: Bir adam, Hz. Peygambcr’dcn cen-

nette kendisiyle beraber olmas hususunda Allah’a dua etmesini iste-

mi. Bunun üzerine peygamber, ‘Çok secde ederek, kendi adna bu ko-
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nuda bana yardmc ol’ diye karlk vermitir. Böylelikle peygamber,

bu davranyla dikkatini çekmi ve kendisine kar saygszlk yaptna

dikkat çekmitir. Yol, eyhin zamannn ehlini unutmamasn gerekti-

rirken nasl olur da hizmetine tahsis edilmi müridini unutabilsin?

Çünkü, kyamet günü geldiinde ve Allah katndaki mertebeleri ortaya

çktnda, burada dünya hayatnda kendilerine eza edenlerin onlardan

korkmalar bu yol ehlinin fiitüvvetinin ve nefsleri bilmelerinin bir ge-

reidir. Kyamet günü efaat edecekleri ilk kimseler, kendilerine eziyet

etmi insanlardr. Onlara, cezalandramazdan önce efaat ederler. Bu,

Ebu Yezid el-Bestami’nin ifadesidir ki, benim görüüm de budur.

Çünkü velilere iyilik edenlere, sadece iyilik etmi olmak yeterlidir.

Dolaysyla onlara iyilik yapanlar, söz konusu veli adna önceden yap-

m olduklar iyiliklerin karl olarak, yaptklar ihsanlarla Allah nez-

dindc bizzat kendilerine efaat ederler. 'yiliin karl iyilikten baka

ne olabilir ki?’ ‘Kim affeder ve bartrrsa, onun ödülü Allah’a kalm-

tr.’ Bu, insanlar balayanlarla ilgilidir. Hatta veli, eyh kendisini ta-

nmasa bile, eyhi bilenleri bile unutmaz. Bu nedenle, adn duydu-

unda söven ve kendisini knayanlar ya da iyiliklerini zikrederek ken-

disini övenleri balamasn ve affetmesini Allah’tan diler. Bunu bizzat

kendimden tecrübe ettim. Allah’a hamdolsun, Allah bunu bana ihsan

etti ve kyamet günü gözümün gördüü tandm ve tanmadm
kimselere efaat etme hakkn bana vaat etti. Bunun gerçeldeecei yeri

bana gösterdi ve ben de hiçbir kuku duymayacak ekilde doru bir

tecrübeyle onu gördüm.

eyhimiz Ebu shak b. Tarifin göriiii de buydu. O, karlatm
kimselerin en büyüklerinden biriydi. 589 ylnda Cezire-i Hadra’da ya-

lmdayken bana öyle demiti: ‘Kardeim! Vallahi gördüüm herkes

veliydi.’ Bunun üzerine ben de ‘Ey Ebu shak! Nasl böyle bir ey der-

sin?’ diye sorduumda, öyle dedi: ‘Beni gören veya duyan insanlar,

hakkmda ya hayr konuuyorlar veya bunun tersini söylüyorlar. Benim

hakkmda iyi eyler söyleyenler veya beni övenler, beni ancak kendi ni-

teliiyle övmektedir. ayet o niteliin sahibi veya mahalli olmasayd,

beni onunla niteleyemezdi. Bana göre böyle bir insan Allah’n velile-

rindendir. Hakkmda kötü söyleyenler ise, bana göre Allah’n benim

halime muttali ettii bir velidir. Çünkü o, Allah’n nuruyla bakan fera-
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set ve kef sahibi biridir. Dolaysyla bana göre o da velidir. Bu du-

rumda -kardeim!- Allah velisinden baka kimseyi görmüyorum .

5

veyhin bunu bana söylemesinin nedeni, daha önce eyhin yannda

bir türlü ardnda baka türlü konuan Sebte’li bir adam hakknda yap-

tmz konumayd. nsanlar hakknda iyi zan beslemenin en ileri de-

recesi budur. O, nefesleri hesap edilen ve gaflederinden dolay cezalan-

drlan eyhlerden biriydi. Kendisinden söz ederken ed-Dürretü’l-fâhire

isimli eserimizde belirttiim bir gafletinden cezalandrlrken vefat et-

miti.

Baz bilginler, adak orucuyla farz klnan Ramazan orucunu ayrt

etmiti. Adak, insann kendisini zorunlu tutmas nedeniyle Allah tara-

fndan farz klnm bir oruçtur. Ramazan orucu ise, kulun yükümlü

tutmas olmakszn, Allah’n kendiliinden farz yapt oruçtur. Kul

adak orucunun farz yaplmasnda bir katkya sahip olduu için, velisi

onun adma oruç tutabilir, çünkü adak orucu, kulun (kendisini) zorun-

lu tutmasndan meydana gelmitir. Bu konuda, kendisi gibi bir insan

onun adna oruç tutup yükümlülükten kurtulmas mümkündür. Al-

lah’n kendiliinden farz kld orucun (farz edilmesinde) ise, kulun

bir katks yoktur. Onu kendisine farz klan, cann alandr vc kendisini

yaatsayd, insan bu orucu tutacakt. ‘Diyeti ödemek, öldürene düer.’

Allah, Allah’a hicret etmek üzere yola çkt halde yolda ölenler hak-

knda öyle buyurur: ‘Onun ödülü Allah'a kalmtr.*6 'Bu ikisini ayrt

eden bilgin, derin kavray sahibi, doru düünceli, hakikatleri çok iyi

bilendir. Meselenin bâtn yorumu budur.

FASIL ÎÇÎNDE VASIL

Orucunu Tutamayan Emzikli

ve Hamilenin Yükümlülüü Nedir?

Baz bilginlere göre emzikli ve hamile (tutamad günlerin kar-
lnda) yemek yedirir ve kaza etmeleri gerekmez. Ben de bu görüte-

yim. Çünkü, Kur’an- Kerîm’in beyan budur. Bana göre ayet, hükmü
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kalkm bir ayet deil, anlam özelletiren bir ayettir. Bu ayet, hamile,

emzikli, yal ve aciz insanlarla ilgilidir. Baz bilginlere göre ise, kaza

etmeleri gerekir ve (tutamadklar günün karl olarak yoksullar)

yedirmeleri gerekmez. Baz bilginlere göre, hamile kaza eder, yedir-

mez; emzikli ise, hem kaza eder hem de yedirir. Yedirme, her gün için

belirli bir miktar (müd) veya Enes’in yapt gibi, bir avuç olarak ik-

ram etmektir.

VASIL

Bâtnî Yorum

Hamile, (içinde bulunduu vakit anlamndaki) halin sahip olduu
içimse demçktir. Emzikli ise, bakas uruna gayret edendir. Her ikisi-

nin üzerinde de Allah’n hakk vardr. Borcun vasiyeti öcelediini dik-

kate alan kimseler, duyulan ihtiyaç nedeniyle, bakasnn hakkm Al-

lah’n hakkna öncclcmitir. Çünkü bu vaktin hükmüdür. Allah’n hak-

km bakasnn hakkna öncclcyip peygamberin ‘Allah'n hakk yerine

getirilmeye daha layktr’ hadisini ve miras ayetlerinde vasiyetin borca

öncelendiini dikkate alan kimse, Allah’n hakkn önceler. Ben de bu

görüteyim. 'Allah Teala öyle buyurur: ‘Bir tavsiye yapmakszn veya

borç olmakszn.

.

Ölen insann malndan kalan miktar borc kapat-

maya yetmediinde, bana güre borçlularn hakk, hükümdarn sadaka-

lardan ödemesi için hâzineye döner. Çünkü borçlular, (zekât verilmesi

gereken) sekiz snftan biridir. Borçluya dönen bir ey vardr ki, vasiye-

tin bu konuda etkisi yoktur. Bu nedenle, insaf sahibi için, hiç kukusuz

öncelemneleri gerekir.

Emzikliye gelirsek, bu da bakas hakknda (çalyor) olsa bile

bakasnn hakk da Allah hakkndandr. Çünkü Allah onun ödenmesi-

ni emretmitir. Hal sahibi ise (hamile), Allah’n haklarndan olan bir

hak içinde deildir, çünkü o, hal vaktinde yükümlü deildir. Emzikli

ise, bakasnn hakk uruna gayret eden gibidir ve bu nedenle de Al-

lah’n hakla (uruna çalmaktadr). Çünkü emzikli kadn, kendisine

emredilmi bir eyi yerine getirmektedir. Bu açklama ve izahtan sonra
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seni kendine havale ediyoruz! Kime kaza etmek, kime yedirmek veya

her ikisi birden gerektiini düün!

FASIL ÇNDE VASIL

Yal ve Aciz

Bilginler, oruç tutmaya güç yetiremeyen yal ve aciz insanlarn

tutmayabileceklerinde görü birliine varm, tutmadklarnda (bunun

karlnda) ‘yedirip yedirmeyecekleri’ hususunda ise görü ayrlna

dümülerdir. Baz bilginler, yedirmeleri gerektiini söylemiken bir

ksm ise yedirmeyecekleri görüündedir. Ben de bu görüteyim. Bu-

nunla birlikte, yedirmelerini müstehap saymlardr. Benim görüüm

udur: Yedirmek, oruç tutmaya güç yetirmek söz konusu olduunda

emredildi. Oruç tutamayandan ise, yükümlülük dümütür. eriatta,

oruç tutmaya güç yetiremeyen bir insann yedirmesi gerektii hakknda

bir hüküm yoktur. Çünkü Allah insan ‘yapamayaca ey ile yükümlü

tutmaz’ ve nitekim yemek yedirmeyle de yükümlü tutmamtr. ayet

gücii olmad halde insan yükümlü tutsayd, biz de o hükmü gör-

mezden gelmez ve onu benimserdik.

VASIL

Bâtnî Yorum

f

Baz insanlarn müahedesi, tpk bizler gibi, hiçbir kudreti olma-

dn görmek olabilir, ya da yaratlm kudretin güç yetirüen eyi var

etmede hiçbir etkisi yoktur . diyebilir ve orucun Allah’a ait olduunu

görebilir. Böyle bir insandan oruç tutmak ve yemek yedirme hükmü
düer. Allah öyle der: V yedirir, yedirilmez.** Dostunu tasdik ederken

ise öyle der: ‘O beni yedirendir . Böylelikle onu onaylam ve reddet-
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memitir. Yedirmek, güç yetirilebilen bir farzn bedelidir. Farz yoksa,

ne bedel nc de yedirmeden söz edilebilir.

Bu makam sahibinin düsturu, ‘Allah’tan baka güç ve kudret sahi-

bi yoktur’ ifadesidir. Onun ‘Ancak senden yardm dileriz’ ayetine veya

‘yaparz’ ifadesindeki ‘biz’ veya ‘yaparm’ kelimesindeki W zamiriyle

ilgisi yoktur. Buna karlk, bu ifadelerden kendisine ait olan ey, ‘sen’

zamiridir (sen yaparsn!). Bazen ise ‘sen’ yerine ‘yapar’ eklinde üçüncü

ahs zamiri de olabilir. Bunu bil! Ve baar Allah’a baldr.

FASIL ÇNDE VASIL

Ramazan’da Kastl Olarak Cinsel likiye Girenin Durumu

Bilginler, böyle bir insann kefaret ödemesi gerektii hususunda

görü birliine varmtr. Bir görüe göre ise, sadece kaza gerekir. Bu

görüe göre bu konuda kefaret, durum kandan nedeniyle, azimet de-

ildir. Hz. Peygamber bu durumdaki birine, salklysa, köle azat ede-

medii veya yedirme imkân bulamadnda oruç tutmay emretme-

mitir. Hastaya ise öyle demitir: ‘Salkl olduunda oruç tutarsn.’

Bir gruba göre, yükümlü olduu ey sadece kefarettir ve kaza tutamaz.

Benim görüüm, bu durumdaki birine kaza dümeyeceidir. Güç bu-

labilirse, kefaret ödemesini uygun bulurum. Bu konudaki hükmünü en

iyi bilen Allah’tr.

VASIL

Bâtnî Yorum

Bir mümkünü var etmek için lci kudret bir araya gelir. Bundan

kulla ilikilendirilen ksm, kulun kaza etmesini gerektirir. Kaza, kulun

kendi kudretini ilâh iktidara irca etmesi demektir. Kefaret (örtmek,



Elli Altnc Ksm 89

gizlemek) ise, fiilde kulla ilifcilendirilen bu ikddann bunu anlamaya

ald yetimeyenlerden gizlenmesi demektir. Bu ise, mutlak anlamda ve-

ya snrl anlamda bir kölenin azat edilmesiyle gerçekleir. Kölenin

mutlak anlamda azat edilmesi, kendisini güç ve organlarnda Hakkn

ayn olduu bir yere yerletirmesi demektir. Söz konusu eylerle insan

suret ve tanm olarak dier türlerden ayrr. Bu halde olup böyle bir

nitelie kavutuunda ise, efendi haline gelir ve kulluu mutlak anlam-

da ortadan kalkar. Çünkü burada kulluk gitmitir. Bir ey kendi kendi-

ne (kul ve efendi olmaz)! Artk o O’dur. Ebu Yezid bu makam ger-

çekletirirken, (Allah'n Hz Musa’ya yönelik olarak söyledii u ayeti)

okuyarak buna iaret etmitir: ‘Hiç kukusuz ben Allah’m! Benden baka

ilah yoktur, artk bana ibadet et .’50 Allah, Musa’ya böyle vahy etmiti ki

bu ifade bütün yaratklar içerir.

Kul snrl köleyse, kendisini âlem bandan azat eder. Bu durum-

da ise, bakalarnn boyunduruundan kurtulur, Allah’a kul haline ge-

lir. Çünkü Allah’a kulluumuzun ortadan kaldrlmas ve geçersizleti-

rilmesi imkânszdr. Kulluk, insan için özünden kaynaklanan bir nite-

liktir ve ondan azat olmak -birinci durumda deil- bu ikinci durumda

imkânszdr. Kukusuz Allah bu konuya dikkat çekerek öyle buyur-

mutur: cDe ki Allah’m ! Mülkün sahibi .'51 Böylece mülk kendisini el-

Malik (Sahip) diye isimlendirdi. Halbuki âlemin sahibi demedi. Baka

bir ayette ise -iar ve hakiki yorumunu dikkate alrsak- öyle demitir:

‘De ki, insanlarn Rabbine, insanlarn sahibine snrm.’™ Ayn zamanda

bu, gerçek yorumu bakmndandr. Allah onlar ‘insanlar’ diye isimlen-

dirmi, Hak olmalarn gerektirecek bir ekilde isimlendirmemi, ken-

disini sahip olarak onlara tamlama yapmtr. ar yorumuyla meseleye

bakarsak, öyle diyebiliriz: nsan kelimesi, (unutmak anlamndaki) nis-

yan kelimesinin öznesidir. Ayette kelime belirlilik taksyla gelmitir.

Bunun nedeni, onlarn bütünüyle nur olduu durumda Hakkn ‘gözü,

kula ve bütün güçleri olduunu’ unutmu olmalardr.

Hz. Peygambcr’in ‘Nur yap beni!’ derken Rabbinin kendisini ebe-

diyen yerletirmesini istedii makamdr bu. Allah’n isimlerinden biri

en-Nur’dur, hatta Allah, nurun ta kendisidir. Bir hadiste öyle denilir:

‘Nurdur O, nasl görebilirim ki?’ Baz raviler hadisi ‘nuranîdir, O’nu

görürüm’ eklinde düzeltmi, bu düzeltmede ise özgün bir anlam orta-

ya çkmtr: Kulunu nur yaptnda, Hak kendisinde ve kendisinden
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görülür. Bu esnada, sadece nuranî olabilir. Öyleyse Hak, kendiliinde

nurdur, kulunda ise nuranîdir. Söylediimizi anla!

Unutan insan, içinde bulunduu durumda unuttuu eyi hatrla-

mayp habersiz kaldnda Hale, okumakla Allah’a kulluk yapt Ku-

ran’da bu durumu kendisine hatrlatarak öyle hitap eder: ‘Ayetlerini

düünmeleri ve derin akl sahiplerinin
’5

\ unutmu olduklar eyleri
‘
hatr-

lamalar için
m Bu durum, onlarin ‘sabit eylik’ vc ‘söz alnmas (ahit)’

hakknda önceden bir bilgi sahibi olduklarm gösterir.

Kefaret olarak yedirme konusuna gelirsek, yemek, yiyenin hayatn

korumay salar. Bu yönüyle yedirirken insan, benzersiz bir ibadet ola-

rak yapt davranyla (oruç) öldürdüü eyi diriltmek üzere, Allah’n

el-Muhyî (hayat veren) ismiyle ahlâklanr. Oruç tutarken ise el-Mümit

ismiyle ahlâklanmt, çünkü o,, bu konuda kastl hareket etmitir. Bu

nedenle, el-Muhyi isminin makamnn ortaya çkmas için yemek ye-

dirmek kendisine emredildi. Anla!

Kefarette iki ay oruç tutmaya gelirsek, Muhammedîlerde ay

(ehr), kamerin belirlenmi menzillerde yürüyüünü tamamlamasdr.

Bu, (bâtnda) nefsin lâhî menzillerde yürümesi demektir. ki aydan bi-

rincisi, yaratcsnn rablnn iç dünyasna yerlemesi ç nefsiyle yü-

rümesidir. Dier ay ise Rabbivle yürümesidir. Çünkü Rab, Haldem bü-

tün güç ve organlar olmas bakmmdan, ‘kendisiyle yürüdüü aya-

dr.’ insan güçleriyle bu menzilleri kat etmitir ve Hak da onun güçle-

ridir. Öyleyse insan, menzilleri kendisiyle deil, Rabbiyle yürümütür.

Hz. Peygamber kefaret tutmasn emrettii bir insan öyle demi:

‘Haklan niteliiyle nasl nitelenirim, çünkü oruç Hakka aittir.’ Bunun

üzerine öyle demitir: ‘Oruçtan m bana geldi?’ Bunun üzerine pey-

gamber gülmütür. Öyleyse peygamberin gülmesi, iin basitliine de-

lildir. Bedevi bunun farknda olmasa da peygamber söyledii sözü Al-

lah’n söylettiini anlamt. Adeta peygamber kendisine öyle demiti:

‘Oruç tutarak kefaretini öde!’ Yani, Hale ol. Bedevi öyle konuturul-

du: ‘Haktan geldi bu bana.’ Çünkü ben Hak olduumda, Hale yüküm-

lü tutulamayaca için, yükümlülük benden kalkar. Öyleyse neden beni

Hak olarak brakyorsun? Beni kullua indir ve bana kefareti -ki ört-

mek demektir- farz kl. Baka bir ifadeyle, bana (kar) benimle asi ol-

duunu hatrlama.
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Bu nedenle bedevi, peygambere öyle demitir: 'Benden yoksul

olduu için mi onu veriyorsun? Bu bölgede benden daha yoksulu yok

ki.
5

Böylelikle tam yoksulluu kendisine izafe etmitir. Çünkü o, efen-

diliinden kullua dönmütür. Çünkü zengin olup da sonra fakirleen

kimsedeki gibi yoksulluk insanda bir üzüntüye neden olmaz. Zengin-

likten sonra yoksullaan insann üzüntüsü ve çektii hasret daha fazla-

dr. Böyle bir insan, hür iken esir edilen kimsenin durumuna benzer.

Bu nedenle, hürriyetten esarete dütüü için, kölelemenin acsn du-

yar.

Hükümdar iken köle olan insan

Helak olmutur ve parçalanarak ölmütür

Asl bakmndan köle olan insan ise bu acy duymaz. Bu nedenle

bedevi ‘bu bölgede benden daha yoksulu yoktur
5
demitir. Allah far-

knda olmakszn bunu ona söyletmitir. Böylece, ‘Oruçtan m bu bana

geldi’ sözüne uygun dümütür.

Farknda olmadklar yönden bu hakikatleri kullarnda icra ediin-

de Allah’n hikmetine baknz! Gerçekte konuan Allah’tr, onlar deil.

Böyle yapan birisinin ödemesi gereken kefaretin (bâtn yorumu) bu-

dur. Hamd Allah’adr. Bu meselede zikrettiimiz bütün sözler -iyice

düünürsen- bu ksma girer. Dolaysyla sözü uzatmak tekrar gibi ola-

ca için gereksizdir. Gerçi tekrar edilmesi de, iliki yönleri deiecei

için, zikrettiimiz hususlara ilave bilgileri içerir. Fakat, meselenin

bâtnî yorumunda bu kadar yeterlidir.

FASIL ÇNDE VASIL

Kastl Yiyen ve çenin Durumu

Baz bilginlere göre, böyle bir insan hem kaza tutmal ve hem de

cinsel ilikide zorunlu klnan kefareti yerine getirmelidir. Baz bilginler

ise, kefaret gerekmedii görüündedir. Benim görüüm udur: Böyle

birine ne kaza ne kefaret gerekmez. Çünkü hiçbir zaman yedii orucu
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caza edemez. Bunun yerine, nafile orucundan farz orucunun tamam-

lanmas için nafileyi artrmas gerekir. Çünkü bize göre farzlar, vakit-

lerle snrldr. Yükümlü insann kastl hareketiyle vakti çktnda,
hiçbir ekilde kaza edilemez. Bu durumda, o farza uygun nafilenin art-

rlmas gerekir. Hac ise böyle deildir. Hac vakte bal olsa bile,

ömürde bir defadr. Hacda ‘yapabilme’ artm dikkate alanlara göre ise,

insan ne zaman hac yaparsa o zaman vaktinde yapm saydr. mkân
olduunda geciktirmek ise, insan günahkâr yapar.

VASIL

Bâtn Yorum

Yemek ve içmek, insann hayatnn bekasn salamak üzere bes-

lenmesine vesile olan eylerdir. Çünkü insann varl kazanlm oldu-

u gibi hayat da kazanlmtr. Bu sayede, bakas nedeniyle zorunlu

olan mümkün, özü gerei zorunlu’dan ayrr. Oruç kula ded Allah’a

aittir. Dolaysyla ona ne kefaret ne kaza düer,

Kefareti gerekli görenler ise, (bâtn yorumda kulun) makamn
gizlemeyi art görmü demektir. Bu insann hükmü ile cinsel ilikiye

girenin hükmü birdir. Kaza etmesi gerektiini söyleyenler ise, yüküm-

lülüün esasnda olduu gibi, (Haktan) ‘baka’ olmas yönünden kaza

etmenin vacip olduunu söylemitir. Ayn ey, Ramazan orucunda ge-

çerhdir. Orucu ait olduu kimseye irca ederek, onu kaza eder. Çünkü

oruç kula, kul ise Allah’a aittir. Bu durum, bakasndan borç alann du-

rumuna benzer. Borcun kazas, yararland ey kendisinde kalmakla

birlikte, hak sahibine ödenmekle gerçekleir. Kul vekil olarak oruç tut-

mutur, çünkü oruç ona ait deildir. Oruç samedanî bir niteliktir ve

insana deil, Allah’a aittir. Bunu bilmesin!
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FASILÇNDE VASIL

Oruçlu Olduunu Unutarak Cinsel likiye Girmek

Bir görüe göre, böyle bir insan ne orucunu kaza eder ne de kefa-

ret tutar. Ben de bu görüteyim. Bir görüe göre ise, kaza etmesi gere-

kir. Bir görüe göre de, hem kazas hem de kefaret ödemesi gerekir.

VASIL

Bâtnî Yorum

Bu durum, Hakkn gayretiyle (kskançlk) ilgili bir konudur. Kul

Allah’a ait bir özellik kazandnda -ki bu dince emredilmi oruçtur-,

Allah kendisine oruçlu olduunu unutturmutur. Böylelikle, bu haki-

katle sadece Allah’n nitelenebileceine dikkatini çekmek üzere, kendi-

sini orucunu bozacak bir durum ve hale yerletirmitir. Bu durum,

kendisine ait bir ite bir ekilde ortak olmas hakknda Allah’n duydu-

u kskançlktan kaynaklanr. Kulun bu konuda bir kast olmad ve

yükümlü tutann saygnln ihlal etmedii için, kaza ve kefaret kendi-

sinden düer. Cinsel ilikinin anlamn ise kastla cinsel ilikiye giren-

den söz ederken açklamtk.

Böyle bir insana kefaret deil de kaza düeceini söyleyenler, öyle

demi olur: Oruçlu, kendisinde bulunuu esnasnda samedanlk (hiçbir

eye muhtaç olmamak) özelliini kendine deil, sadece Allah’a ait ol-

duuna tank olmutur. Böylelikle oruçlu insan, (bir yandan) bu özel-

likle nitelenmi iken (baka bir yönden) onunla nitelenmemi demek-

tir. Bu (ikili) duruma örnek olarak ‘Attnda atmadn sen, fakat Allah at-

ü ’55
ayetini verebiliriz. Böylece Allah (bir yandan kuldan eylemi) red-

detmi (baka bir yönden ise) olumlamtr.

Böyle birine kaza ve kefaret gerekir diyenler ise, unutmann terk

olduunu söylemitir. Oruç da terk demektir. Terkin terki ise, terkin

zddnm varldr. Nitekim yokluun yokluu da varlk demektir.
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Böyle bir halde olan kimsede terk anlamndaki oruç bulunamaz. Bu

nedenle de, yükümlü olduu eye balanamaz. Böyle biri ile kastla ha-

reket eden arasnda ise bir fark yoktur. Bu nedenle de ona kaza ve kefa-

ret gerekir. Bu konuyla ilgili bâtnî yorum daha önce zikredilmiti. Ay-

rca (daha önce zikredilen) hadiste bedevinin eiyle cinsel ilikiye girer-

ken oruçlu olduunu hatrlad veya hatrlamad belirtilmemiti.

Hz. Peygamber de konunun ayrntsn sormamt. Acaba oruçlu ol-

duunu hatrlyor muydu, hatrlamyor muydu? Bununla birlikte bu

ikisi de (unutan ve hatrlayan kiiler) cinsel ilikiyi kastla yapmada bir

araya gelmitir. Bu nedenle, bilhassa bâtn yorumunda olmak üzere,

hatrlayarak unutana (kaza ve kefaret) farz olmutur. Çünkü yol,

unutma nedeniyle cezalandrlmay gerektirir, çünkü o, ‘bilinç’ yoludur

ve unutma yola yabancdr.

FASIL ÇNDE VASIL

Zlardaki Gibi Kefaret Bir Sraya Bal mdr,
Yoksa Serbest midir?

Hz. Peygamber bedeviye ‘(köle) azat et’ demi, sonra ‘oruç tut*

demi, sonra ‘yemek yedir’ demiti. Burada peygamberin bir sralamay

gözetip gözetmedii meçhuldür. Bir görüe göre, kefaret belirli bir s-

raya baldr. Birincisi, köle azat etmektir. Bunu yapmak mümkün ol-

mazsa, oruç tutmak gerekir, Buna da güç yetirilemezse, yemek yedir-

mek gerekir. Bir görüe göre ise, sralama kiinin seçimine braklm-

tr. Böyle düünenlerden bir ksm, yemek yedirmeyi azat etmekten,

onu ise oruç tutmaktan üstün saymtr. Burada, yükümlünün duru-

muna veya ari’nin maksadna göre, baz ksmlarn dierlerinden üs-

tünlüü göz önünde bulundurulabilir.

Baz bilginlere göre, burada ari’nin amac öfkeyi dile getirmektir

ve kefaret de bir cezadr. Bu olaym sahibi, zengin veya hükümdar ola-

bilir ve oruç tutmakla yükümlü olduunda, oruç tutmak ona ar ve

güç gelebilir. Bu düünce sahiplerine göre, ceza ve (dinî) hadlerin ko-

nulmasndaki maksat, engellemektir. Bu kii, mali durumu orta halli
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biri olabilir. Böyle bir insan için kefareti malla ödemek, oruç tutmak-

tan kendisine daha ar gelir. Böyle birine ari, köle azat etmeyi veya

yemek yedirmeyi emretmitir. Güç olan oruç tutmak ise, oruç tutmas

emredilir.

Baz bilginler ise, bu noktada öncelenmesi gereken eyin güçlüü

kaldran ey olduunu düünmütür. Çünkü Allah Teala öyle buyu-

rur: ‘AUah dinde size bir güçlük yaratmamtr ’56 Bu durumda, bu suçu

ileyen insan kendine daha kolay gelen kefaret cezasn ödemekle yü-

kümlüdür. Ren de, gençler hakknda böyle düünmekteyim. Bununla

birlikte, benden böyle bir olay meydana gelseydi, gücüm yetiyorsa

kendim hakknda böyle düünmem. ‘Gücüm yetiyorsa’ dememin ne-

deni, Allah Teala’mn insan ancak yapabilecei ve yerine getirebilecei

eyle yükümlü tutmu olmasdr. ‘Allah güçlükten sonra bir kolaylk

yaratacaktr.’ Böyle de yapmtr! Çünkü Allah Teala öyle buyurur:

c

Güçlükle beraber kolaylk vardr. Güçlükle beraber kolaylk vardr.'*
7 Bu

ayette tek bir güçlük, iki kolaylk zikredilmitir. Hak dinde kolayl

gözetirken ve güçlüü kaldrrken, müftünün bunun tersine fetva ver-

mesi uygun deildir.

.

Dinî cezalarn engellemek amacyla konduu hakknda ne Al-

lah’tan ne de peygamberinden gelen açk bir ifade yoktur. Teorik dü-

üncenin bir gereidir bu düünce. Teorik düünce ise bazen yanlr

bazen doruyu bulur. Nitekim âlemde en çok zarar veren eylere kar

en basit cezalarn bulunduunu görüyoruz. Hiç kukusuz engelleme

amac güdülseydi, bu gibi cezalara verilecek ceza daha iddetli olurdu.

Baz büyük günahlarda ise Allah herhangi bir ceza belirlememitir.

ari, baz büyük günahlar için ancak (suçun kendisine kar ilendii)

kiinin talebi karlnda cezalar koymutur. Suçun maduru bu talep-

ten vazgeçerse, ceza da düer. Böyle bir suçun cezasnn dümesi nede-

niyle ortaya çkacak zarar ise daha da fazladr. Söz gelii, öldürülen bir

insann velisi suçluyu baladnda, devlet bakannn katili öldürme

hakk yoktur. Bu gibi cezay hafifletme veya düürme örnekleri vardr.

Öyleyse ‘Cezalar engellemek için konulmutur’ iddias zayf bir iddia-

dr.

Dinî cezalarn konulmasnn sebepleri, bâz yerlerde düürülmele-

ri, baz yerlerde hafflctilmeleri ve baz yerlerde ise artrlmalarndan
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söz etmeye balasaydk, hiç kukusuz, bu konularda çok Önemli surlar

ortaya koyardk. Çünkü cezalar, tespit edildiklerin durum ve hallerin

deimesiyle deiirler. Bunlardan söz etmek, uzun sürecei gibi bu

konularda bir takm sorunlar vardr. Buna örnek olarak, hrsz ve katili

verebiliriz. nsan öldürmek, mal telef etmekten daha ar bir suçtur.

Öldürülen insann velisi balarsa,' katil öldürülmez. Çalnm maln

sahibi suçluyu balar veya çalnt mal hrszda bulunup da sahibine

geri verilse bile, her halükarda hrszn eli kesilmelidir. Hâkimin bu

hükmü uygulamama hakk yoktur. Buradan Allah’n eya üzerindeki

hakknn yaratklarn haklarndan daha büyük olduu anlalr. Fakihler

ise bunun tersine inanr. Hz. Peygamber .öyle buyurmutur: Allah'n

hakk yerine getirilmeye daha layktr.’

VASIL

Bâtnî Yorum

Kefaret cezasnda sralama, serbest brakmaktan daha iyidir. Çün-

kü (ilâh) hikmet, sralamay gerektirir. Allah hikmet sahibidir. Baz

eylerde serbest brakmak ise, hikmetin gereiyle, sralamadan daha üs-

tündür. Sralama söz konusu olduunda kul, tpk farzlar yerine ge-

tirmede olduu gibi, zorunlu kuldur. Serbest brakmada kul, serbest

kuldur. Bu durum ise, nafile ibadetleri yerine getiren kulun durumuna

benzer. Serbest kullukta da zorunlu kulluun bir kokusu vardr. Allah’a

yaklatrc olmak bakmndan nafile ibadetler ile farz ibadetler arasmda

ise, mertebe bakmndan büyük derece ve uzaklk vardr. Çünkü Allah,

farz ibadetleri nafile badederden daha fazla Allah'a yaklaarc yapm,
farz ibadeüerle kendisine yaklamay daha çok sevmitir. Bu nedenle

nafile ibadetler içinde farzlar belirlenmi, amel nafile olsa bile, ameli-

mizi geçersiz yapmamamz bize emredilmitir. Bunun nedeni, zorunlu

kulluu gönüllü kullua üstünlüünü gözetmektir. Çünkü farz ibadet-

lerde rabln otoritesi daha güçlü bir ekilde ortaya çkt gibi farz

ibadetler kendisine daha güçlü kanttr.
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FASIL ÇNDE VASIL

Kendisiyle Cinsel likiye Girmek steyen Kocasna
stekle Karlk Veren Kadnn Kefareti

Baz bilginlere göre, böyle bir kadnn kefaret cezas ödemesi ge-

rekir. Baz bilginlere göre ise kefaret gerekmez. Ben de bu görüteyim.

Çünkü Hz. Peygamber bedeviye bu meseleden söz ederken kadndan

söz etmedii gibi kadna da deinmemi, adam da kadnn durumunu

sormamtr. Allah izin vermedii sürece ise, bizim kendiliimizden bir

hüküm koymamz uygun deildir (böyle bir hakkmz yoktur).

VASIL

Bâtnî Yorum

Nefs, özü gerei Allah korkusuna ve günaha yatkndr. Dolaysyla

nefs, özü gerei bakasnn hükmüne baldr ve hükme konu olmak-

tan uzaklamaya güç yetiremez. Öyleyse, bu özellii nedeniyle cezalan-

drlamaz. Akl ve arzu gücü, nefste hükümrandr. Akl nefsi kurtulua

çarrken arzu gücü onu atee çarr. Çarld ite nefsin herhangi

bir etkisi yoktur diye düünenler ona kefaret gerekmediini söyler.

Kabul edip etmemenin nefse kaldn ve her birinin nefsteki otoritesi-

nin nefsin kabul etmesiyle gerçekletiini söyleyenler de vardr. Onlara

göre nefs, çarld iten geri kalmak veya onu kabul etmek gücüne

sahiptir. Bunlardan hangisini yelerse karln görür. Nefs, iyilii se-

çerse iyilik görür, kötülüü seçerse kötülükle cezalandrlr. Böyle dü-

ünen bilginlere göre nefse (zahirî hükümde zorlanan kadna) kefaret

gerektii görüündedir.
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FASIL ÇNDE VASIL

Oruç Bozmann Tekrar Nedeniyle Kefaretin Yinelenmesi

Baz bilginlere göre, cinsel ilikiye girip kefaret ödeyip ayn günde

ikinci kez cinsel ilikiye giren kiinin yeni bir kefaret ödemesi gerekir.

Bir görüe göre ise, bir günde birkaç kez cinsel ilikiye giren kimse tek

bir kefaret öder. Bilginler, Ramazan’n bir gününde cinsel ilikiye girip

ikinci gün cinsel ilikiye girinceye kadar kefareti ödemeyen kimsenin

durumu hakknda ise görü ayrlna dümülerdir. Baz bilginler, her

gün için bir kefaret gerektii görüündeyken baz bilginler ise, birinci

ilikiden dolay kefaret ödemedii sürece tek bir kefaret gerektii görü-

ündedir.

Benim görüüm udur: Böyle bir insana tek bir kefaret düer.

Çünkü kefarette oruç deil, Ramazan’ gözetmek dikkate alnmtr.

Çünkü (söz gelii) insan kaza orucunda orucunu bozsa, kendisine kefa-

ret dümez. Bu kefaret ‘zhar’ kefared gibi olsayd, birinci ilikiden do-

lay kefareti ödemise eriat kendisine baka bir kefaret cezas emret-

nczdi. eriat kefareti cinsel iliki gerçekletikten sonra belirlemitir. Bu

nedenle biz de, birincisi bir veya birden çok olsa bile, daha önceki bir

cinsel ilikinin kefaret cezasnn ödenmesinden sonra gerektiini kabul

ettik.

VASIL

Bâtnî Yorum

Tek bir ruh, buna güç yetirebildiinde pek çok bedeni yönetebilir.

Dünya hayatnda bu durum, veli için harikulade olarak gerçekleirken

ahiret yaratl ise zaten bunu gerektirir. Kadibûi-ban, bu gücün sahip-

lerinden birisi olduu gibi Zünnûn el-Msrî de bu güce sahipti. Bir ru-

hun pek çok bedeni yönetmesi, bir ruhun bedenin el, ayak, kulak, göz

gibi dier organlarm yönetmesine benzer. Nefs, kendilerinden ortaya
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çkan eylemler nedeniyle organlarn davranlar nedeniyle cezalandrl-

d gibi ayn ekilde tek bir ruhun yönettii pek çok bedenin durumu

da böyledir. Söz konusu bedenlerden her ne meydana gelirse, o ruh

bunlardan sorumludur. Bir bedenden meydana gelen fiil baka bir be-

denden meydana gelen fiilin ayn olabilir. Böyle bir durumda ise, bi-

rinci bedenden dolay kendisine gereken ey, ikinci bedenden ortaya

çkan davran nedeniyle de gerekir. Bu durum, iki bedenden çkan fiil

ayn olduunda böyledir.

Bedenlerin çoalmas nedeniyle fiilin yinelenmesi karsnda tek

bir ruha gereken cezann ne olduu hususundaki görüleri bu ekilde

taksim edebilirsin. Çoalmann nedeni, Ramazan aynda cinsel ilikiye

giren kimse hakknda zamanlarn çoalmasdr. Bunu bilmelisin!

FASIL ÇNDE VASIL

Kefaret Vacip Olurken Yoksul, Sonra Zenginleen Biri

Kefareti Yedirmek eklinde Verebilir mi?

Baz bilginlere göre, böyle bir insana bir ey gerekmez. Ben de bu

görüteyim. Baz bilginlere göre ise, zenginlevtiinde kefaret öder.

VASIL

Bâtnî Yorum

Fiillerin kendisinden çekilip alndn müahede veya kef eden

kimse, hiçbir eye sahip olmayan mecbur kalm kiidir. Böyle bir in-

sana bir ey gerebnez. Müahededen perdelenip müahedenin ardn-

dan bilgi yoluyla bunu kabul ederse, hiç kukusuz, erî hükümlerle so-

rumludur. Müahededen sonra perdelenmek, duyuyla algladktan son-

ra duyulur bir eyi hayal edenin haline benzer. Müahede bulunmayp
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bilgi bulunduu için, böyle bir insan hakknda hüküm verilmesi engel-

lenemez, çünkü o, kendisini hareket ettirici ve durdurucu olarak Hakk
görmektedir. Makam bundan daha yüksek olduunda da durum öyle-

dir. Daha yüksek makam, müahede ve kefe göre, ‘Hakkn kulun

duymas ve görmesi’ olmasdr.

çimizden bazlar, böyle bir insann hükmünün bilgi sahibinin

hükmüyle bir olduunu ileri sürmütür. Çünkü Allah kendisi hakknda

(baz eyleri) vacip klmtr ve bununla birlikte O, zorlamaya konu

olmaz. Bir ksmmz ise, öyle bir insan fiilleri Allah’tan görme maka-

mna katar. Nitekim daha önce bundan söz etmitik. Öyleyse, zahirde

kendisine bir hüküm gerekmedii gibi burada da bir hüküm gerekmez.

Haller deise bile, bazen böyle bir insana Hale, bazen kul denilir, Bu

mertebelerden her birisinde bir açdan kendisine bir hüküm gerekirken

baka bir açdan ondan hüküm düer.

FASIL ÇNDE VASIL

Oruçluyken Kan Aldrmak veya Susayarak Ta Yutan Kim-

se Gibi Görü Ayrl Bulunan Bir Yapann Durumu. Ya

da Orucu Bozma Hakla Bulunmayan Bilginlere Göre, Yol-

culua Çkt lle Gün Orucunu Bozan kimsenin Durumu.

Bu ve benzeri davranlar nedeniyle orucu bozmay art gören bil-

ginler, görü ayrlna dümülerdir: Bir ksm, böyle bir insann kaza

etmesi gerektii görüündedir. Bir ksmna göre ise, hem kaza etmeli

hem de kefaret ödemelidir. Görü ayrl bulunan bütün konular böy-

ledir. Zikrettiimiz hususlarda benim görüüm udur: Hakknda hadis

bulunduu için isteyerek kusan orucunu kaza etmelidir. Bu davranla-

rn bâtn yorumlar daha önce zikredilmiti. Oruç bozmann caiz ol-

duu bir günde orucunu bozan bir insan, bize göre kefaret deil, kaza

tutar. Böyle bir insana örnek olarak, hayz olmazdan önce orucunu bo-

zup sonra ayn gün hayz olan kadn verebiliriz. Baka bir örnek ise,

hastalk veya yolculuktan Önce oruç bozup sonra hastalanan veya yol-

culua çkan kimselerdir.
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Böyle bir insann kaza etmesini vacip saydk, çünkü o, hastalanm

veya yolculua çkm veya hayz olmutur. Fakat günah, kastla oru-

cunu bozann günahdr. Hayz görmeseydi veya yolculua çkmasayd

veya hasta olmasayd, kesinlikle o günü kaza edemeyecekti. Böyle bir

insan nafile orucu artrmaldr. Bununla beraber, böyle insanlarn ii

Allah’a kalmtr. Çünkü söz konusu insanlar, Allah nezdinde oruç

bozmalar caiz olan bir günde oruç bozmulardr. Zahirdeki hüküm

ise, bizim söylediimizdir.

VASIL

Bâtnî Yorum

Bu davranta nefslere ait olan kefm ve (sahibi) farknda olmadan

gaybn bilgisine ulamann kokusu vardr. Nefsin böyle bir bilgiye

ulamasnn nedeni ise, kendisinin gayb âleminden olmasdr. Bununla

birlikte, cisimsel yap nefsin annesi, ilâh ruh ise onun babasdr. Bu

nedenle nefs, ince bir perdenin ardndan (gaybe) ulama imkânna sa-

hiptir. Öyle ki, bu davran sahibi Allah ehlinin yoluna girseydi, kefe

istidad ve ehliyetli olduu için, kef kendisine hzla gelirdi. Böyle bir

durum, rastlant diye isimlendirilmez, Çünkü bize göre rasdant ola-

maz. Çünkü bütün i Allah’a aittir. Allah ise herhangi bir eyi rastlann

olarak yaratmaz. Allah her eyi doru bir bilgi, irade, bilinmeyen bir

takdir ve kazaya göre meydana getirir. Dolaysyla, herhangi bir olayn

(veya varln) O’nn bilgisinde meydana gelmi olmas gerekir.

Geriye u kalr: Allah’n belirledii davrann bir benzerinin ken-

disinde ortaya çkü kii günah kazanr m, kazanmaz m? Bize göre,

orucu bozmann caiz olduu bir günde bulunduu hakknda kesin bir

bilgisi olup sebeple karlamad sürece (hastalanmad veya yolcu-

lua çkmad veya hayz görmedii) günahkârdr. Çünkü onun orucu

bozabilmesi, dil bakmndan c
hayzh’ (hasra veya yolcunun ise)

c

hasta’

ve ‘yolcu’ diye isimlendirilmesi gereken hale ulatnda geçerlidir. Al-

lah ehlinden muhakkiklerin mezhebi budur. Bu gibi konularda bizim

görüümüz de budur. Böyle bir insann durumu Allah’a kalmür: h-
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san ve adaletinin gerei olarak dilerse affeder, dilerse cezalandrr. u
var ki böyle bir insan, kendisinden meydana gelecek günahlarn müa-

hede veya lcef yoluyla kendisine bildirildii insanlardan olabilir. Hak-

knda talcdir edilmi ilerin bilgisine ulaan kimse, bu fiilin kendisinden

çkmas nedeniyle Allah nezdinde cezalandrlmaz. Böyle bir bilgi ken-

disine bildirilmez ve buna yeltenmezse, Allah'n kendisi hakkndaki

bilgisini bilmedii sürece, onun bu konuda bir çabas olmaz. Zorunlu

olarak cezalandrlacan ve Allah’n genel olarak zahirdeki hükmü

dikkate aldn bilirse, kendisi hakknda geçerli olan Allah’m hükmü

için hazrlanr. Bize göre bu, akla göre mümkün olsa bie, fiilen kesin-

likle gerçeklemi deildir.

blis’e, ‘Secde etmekten niçin imtina ettin?’ diye sorulmu. O da

‘Rabbim! Benden secde etmemi istiyorsan secde ederim’ demi. Allah

kendisine öyle demi: ‘Senden secde etmeni istemediimi ne zaman

anladn? Secde emrine direndikten ve kar çktktan sonra m, yoksa

önce mi?’ blis, ‘Allah’m! Direndikten sonra bunu anladm’ demi.

Bunun üzerine Rab, ‘Bundan dolay seni cezalandracam’ demi.

Bilmelisin ki, Allah baz kullarn haklarnda takdir edilmi günah-

larn bilgisine ulatrr. Bu nedenle onlar Allah’tan çok utandklar için,

bir an önce tövbe edip günahlar geride brakmak için hzla o günahla-

ra koarlar. Böylece müahedelerinin karanlndan rahata ularlar.

Tövbe ettiklerinde ise, günahlarnn takdir edilmi olduu ölçüde, iyi-

lie döndüünü görürler. Böyle bir durum, bu insann Allah katndaki

konumuna bir zarar vermez. Çünkü bu gibi insanlardan böyle davra-

nlarn çkmas, Allah’m yasama dalmak saylmaz. Bilakis bu, Allah’m

kaza ve talîdirinin kendilerine ilemesidir. Allah Teala öyle buyurur:

‘Allah senin geçmi ve gelecek günahlarm balar.™ Böylelikle balama,

günahn gerçeklemesini öncclemitir.

Bu ayette masum hakknda da bir yorum ve yön bulunabilir. Bu

yorum, masumun günahlardan gizlenmi olmasdr. Günahlar kendisi-

ni arar, fakat ona ulaamazlar. Bu nedenle, günahlardan gizlendii için,

kendisinden hiçbir ekilde günah meydana gelmez. Ya da, masum ce-

zalandrmadan gizlenmitir ve cezalandrma kendisine ulaamaz. Çün-

kü cezalandrma, günah yerlerine bakar durur. Allah ise, cezalandrma-

nn veya yarglamann kendisine ulamasn engelleyerek, diledii kulla-
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rn örter ve gizler. (Günahtan gizlemek anlamndaki) Birinci ise, daha

tamdr. Böylelikle, gerek yapmak ve gerekse yapmamak tarznda olsun,

balama (ve örtme), günahn gerçeklemesinden önce olmutur. Do-

laysyla böyle bir insandan ancak iyilik meydana gelebilir. Lisan da

onu ve onun iyiliini görür.

Allah’n baz kullan ise, sadece kendisine göre özel olarak serbest

brakkm ileri yerine getirir. Allah ehlinde daha yakn olan ey budur.

Çünkü eriatta Allah’n özel bir hal nedeniyle kuluna öyle dedii sabit-

tir: 'Dilediini yap! Seni baladm.’ Serbest braklm olan ey bu-

dur. Böyle bir mubah fiili ileyen insan Allah cezalandrmaz. Bununla

birlilere söz konusu fiil, genel için günah olabilirken eriatta bu ahs

hakknda günah deildir.

Ehl-i beyt’in günahlar da Allah katnda bu kabildendir. Hz. Pey-

gamber Bedir savaçlar hakknda öyle der: 'Ne biliyorsunuz ki! Belki

de Allah Bedir savaçlarna varp öyle demitir: 'Dilediinizi yapn,

sizi baladm. 1

’ Güvenilir bir hadiste de öyle denilir: ‘Bir kul günah

iler ve 'Rabbim! Beni bala’ der. Bunun üzerine Allah öyle der:

'Kulum bir günah iledi vc günah balayan ve günah karlnda ce-

zalandran bir Rabbi olduunu bildi.” Sonra kul tövbesinden döner ve

tekrar günah iler. Dördüncü veya üçüncü kez bu olay tekrarlanr. En

sonunda Allah kendisine öyle der: ‘Dilediini yap, enin günahlarn

baladm.’ Allah, kendisine yasaklam olduu bütün davranlar

yapmasna izin verir. Altk bu insan, sadece kendisine yapma izni ve-

rilmi ileri yapt gibi Allah katnda da onun adna bir günahtan söz

edilmez. Biz ise bu insann bu özellie ve bu hükme sahip olan insann

Allah katndaki durumundan habersiziz, fakat bu durum, onun Allah

katndaki derecesine bir zarar vermez.

Böyle bir durumdaki insan, sadece yapmaya veya yapmamaya izin-

li olduu ileri yapar, çünkü hüküm hallere baldr. Farkl hallerine ve

durumlarna göre kef sahiplerinin durumu ise, hali kendisinden giz-

lenmi bir insann haline benzemez. Bu ikisini eitleyen kimse ise, hak-

knda hüküm verilmi bir konuda haddiam demektir. Dikkat ediniz!

Zorda kalm bir insana, zorda olduu sürece, kesinlikle ölü eti yemek

yasaklanmamtr. Zorda olmayan kimseye ise, ölü eti kesinlikle helal

olmaz. eriatn zahirî hükmü budur. eriat hükümleri ise, hallere göre
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düzenlenmitir. Biz ise, hangi durumda olduunu bilmediimiz ve du-

rumu hakknda bir açklama bulamadmz kimse hakknda hüsnü

zanda bulunmalyz.

FASIL ÇNDE VASIL

Ramazan Orucunu Kaza Ederken Kastla

Orucunu Bozan Kimsenin Durumu

Bilginlerin çouna göre böyle bir insana kefaret gerekmez -ki ben

de bu görüteyim- fakat kaza tutmaldr. Baz bilginlere göre, iki gün

kaza etmesi gerekir. Bu görü sahiplerini bu görüe ulatran ince ve

gizli bir bak açs vardr. öyle ki: Kii o gün kaza edip etmemede

serbestken kaza tutmay seçmitir. Sonra bu durum aça çkm ve

orucunu bozmutur. Nafile oruç tutsayd, o günü kaza etmeye bala-

masn gerekli görürdük. Birinci gün, budur. Dier gün ise borcu olan

Ramazan günüdür. Öyleyse, bu düünce sahibi eksiltmemitr. Katade

ise öyle demitir: ‘Hem kaza etmeli hem de kefaret ödemelidir .

5

VASIL

Bâtnî Yorum

Kaza ederken Allah’n Ramazan ismini müahede eden kimse,

vaktinde tutmu saylr. Ramazan’da kad olarak oruç yiyen kimse

hakknda vaktinde tutmann durumundan ve bu konudaki görü ayr-

lklarndan daha önce söz etmitik. Bu insan, kendi zannmca bulundu-

u duruma göre deerlendirilir. O ise, zâhirî hükümde olduu gibi

bâtn yorumda da bu üslupta devam eder.

Bir insan, Ramazan ayma özgü ilâh ismi veya Ramazan ismini

deil, kaza orucunu tutarken içinde bulunduu aya özgü lâhî isimi
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müahede edebilir. Baka bir ifadeyle oruç tutmamasn gerektiren bir

ilâh ismi müahede eden bir insana kefaret gerekmez. Fakat Ramazan

aynda kefaret tutmay kabul eden insan için ‘Dier günlerden sayl gün-

ler tutar’*
9

ayeti yeterlidir. Çünkü ari o günleri ‘dier’ diye isimlen-

dirmitir. Söz konusu günler ramazan günleri deildir. Onlar, sadece -

belirsiz olarak- oruç günleridir ve herhangi bir gündür. Gün ise, kâmil

olduu için gün diye isimlendirildi. Gün kemale ermediinde ise oruç

tutulmaz.

Kamerî aylara ait lâhî isimler öyledir: Allah’n Ramazan ismi.

Ramazan ayma aittir. evval ayna er-Ref’, Zilkade ayna er-Rahman,

Zilhicce ayma el-Mürid, Muharrem ayma el-Muharrim, Safer ayma el-

Muhlî, Rebiu’l-evvel ayma el-Muhyi, Rebiu’l-âhir ayna el-Muîd,

Cemâziye’l-evvel ayma el-Mümsik, Cemâziye’l-âhir ayma er-Rabb -

sabit anlamnda-, Receb ayna el-Azîm, aban ayma el-Fasl ve el-

Hakem isimleri aittir. Bunun yan sra bu isimlerle ayn anlama gelen

ilâh isimler de ilgili aylara aittir.

FASIL ÇNDE VASIL

Mendup Oruç

Bu oruç türlerinden hal bakmndan tevik edilmi oruçlar ile za-

man bakmamdan tevik edilmi oruçlar zikredeceiz. Birinciye örnek

olarak, cihat esnasnda oruç tutmay verebiliriz. Zamanlara örnek ola-

rak ise, Pazartesi ve Perembe orucu. Arife, Aure, Ar (on gün), a-

ban orucunu verebiliriz. Haftann herhangi bir günüyle smrlanmaks-

zn kendiliinde tevik edilmi oruçlar, Aure ve Arafat orucudur. Tu-

tulma zaman belirli olduu için, onlar zamana bal (olarak tevik

edilmi) oruç ksmma kattk. Bunlarn haftann hangi gününde olduu

bilinmedii için, zamanla snrlamadk. Bunlarn bir ksm, ay belir-

lenmitir. Buna örnek olarak aban ayn verebiliriz. Bunlarn bir ks-

mnn ise günleri serbest braklmken aylar belirlidir. Bu ksma örnek

olarak, dolunay günlerinde ve her ayn üç günü oruç tutmay verebili-

riz. Bir ksm ise, serbest braklmtr. Bu ksma örnek olarak, istenilen
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herhangi bir günde oruç tutmay verebiliriz. Bir ksm ise, bir gün oruç

tutup bir gün bozmak eklindeki Davud orucu gibi, süresi halamndan

belirlenmitir. Bu tarz oruçlar bu ksma girer.

Arife orucunu Arafat’ta tutmaya gelirsek, bu oruç hakknda görü

ayrl vardr. Arafat’n dnda ise, bu oruç tevik edilmitir. u var ki,

her halükarda ‘Bir önceki sünnet bir sonraki sünneti örter.’ evval

aynda tutulan alt günlük oruç tevik edilmitir. Bu orucun evval

aynn hangi zamannda olduu ve pe pee olup olmad hususunda

görü ayrl vardr. Bu konuda istisnai bir görü ayrl vardr ki, o

da ilk günün evval aynda, dier günlerin ise senenin dier günlerinde

tutulmas eklindedir.

FASIL ÇNDE VASIL

Allah Yolunda Oruç Tutmak

Müslim es-Sahih’ide Ebu Said el-Hudrî’nin öyle dediini akta-

rr. Hz. Peygamber öyle demitir: ‘Allah yolunda oruç tutan bir insa-

nn yüzünü Allah, o günün karl olarak ateten yetmi çukur (mev-

sim) uzaklatrr.’ Burada kölelerin orucunu zikretmi, hürlerin orucu-

nu zikretmemitir. Hal gerei köle olanlar azdr. nanç bakmndan kö-

leler ise herkestir. Oruç Allah’a benzemektir. Bu nedenle (kutsi bir ha-

diste Allah) onu insandan uzaklatrp öyle buyurmutur: ‘Oruç bana

aittir,’ Kula oruçtan düen ksm, açlktr. Öyleyse oruçta tenzih Al-

lah’a, açlk ise kula aittir.

(Oruç tutarken) Kul, kendisiyle tartana -ki düman demektir

(nefs)- balan gelip onu ezmek özelliinde Allah’a benzer. Bu benzeme

‘isimler ile ahlâklanmak’ diye ifade edilir. Bu nedenle ari oruç tutmay

cihat kapsamnda saymtr. Hadiste yol, zahirî dilde cihat anlamna

gelir. Bunu salt sözün kullanmndan deil, durum kantlarndan anla-

dk, fadeyi terimsel anlamyla, deil de, salt lafzyla da alsaydk, lafz-

dan (cümlede) geçtii ekilde söz ederdik. Bu yaklam, Allah ehlinin

isimlerine bak tarzdr. Onlar, Allah’n neyi snrladn ve neyi geni
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anlamda kullandn dikkate alr. Hadiste ‘yol (sebil)’ kelimesi önce

belirsiz gelmi, sonra, Allah’a tamlama yaplarak kelime belirli yapl-

mtr. Allah, bütün isimlerin hakikatlerini kendinde toplayan toplayc

isimdir. Bütün hakikatlerin kendine özgü bir iyilii ve kendine ulat-

ran bir ‘yolu’ vardr. Kulun içinde bulunduu her iyilikte iyilik yolunda

saylr ve bu yol da Allah yoludur. Bu nedenle toplayc isim gelmi ve

genelletirmitir. Ayn ekilde belirsizlik, yani belirlenmemi olan da

genelletirir. Benzer ekilde, ‘gün’ kelimesi de belirsizletirilmi ve be-

lirli yaplmamtr. Bunun amac, Allah’a yaklamada bütün kullar

içermesini salamaktr. Sonra ‘yetmi harif (sonbahar)’ de belirsiz gel-

mi, zaman bakmndan belirlenmemitir. Burada neyin kastedildiini

bilmiyoruz: Acaba Rabbn günlerinden ‘yetmi sonbahar’ m kastedil-

mitir? Yoksa, yetmi menzillik yol mu kastedilmitir? Yoksa gezegen-

lerin dönülerinden bir gün mü kastedilmitir? Yoksa (felein) büyük

hareketinin günlerinden bir gün mü kastedilmitir? Ya da bizim bildi-

imiz günlerden bir gün mü kastedilmitir? Hadis ii belirsizletirmi

ve hadisin genel balamnda geçen belirsizlikle ayn yapmtr.

Ayn ekilde, hadiste geçen ‘yüzünü’ kelimesini de belirsizletir-

mitir. Acaba kastedilen ey onun zatndan ibaret olan iizü müdür,

yoksa bildiimiz yüzü müdür? ‘Ateten’ sözü de belirsizdir. Burada, bi-

linen atei mi kastetmitir, yoksa içinde atein bulunduu bir yeri mi

kastetmitir? Çünkü insan o yere girmeyi hak eden bir davran içinde

olabilir, fakat ate kendisine ulamayabilir. Gerçekte hepimiz o yere

urayacaz, çünkü oras cennete giden yoldur. Bunun bir anlam,

ahirette cehennemin üzerinde bir köprünün bulunmas olabilecei gibi

dünyada da cennet sevimsiz eylerle çevrelenmitir (bu da cehenneme

uramann bir tarzdr).

Kukusuz, Allah’n kelamnn ve Allah’tan aktarlan kelamn ger-

çekte nasl inceleneceiyle ilgili sana önemli bir yöntem gösterdik. Al-

lah’tan sözü aktaran, gönderilmi bir peygamber veya sezgi sahibi bir

velidir.
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FASIL ÇNDE VASIL

Güçleri Yettii Halde Hamile ve Emzikli Kadnn
Ramazan’da Oruç Tutup Tutmamada Serbest Olmas

Oruç tutmay tercih ettiklerinde bu kiilerin orucu, bir balama farz

klnm oruca benzer. Seçimi yapmazdan önce ise, oruçlarnn hükmü

yapma veya yapmamada serbest braklm olan mubah gibidir. Bu ba-

kmdan ise, nafile oruca benzer. Tevik edilmi bir eyi yapmak, yap-

mamaktan daha iyidir. Bu nedenle Allah bu oruç hakknda '‘Tutmanz

daha hayrldr™ demitir.

Müslim, Seleme b. el-Ekva’nn öyle dediini aktarr: Hz. Pey-

gamber döneminde Ramazan ay içindeydik. Dileyen tutuyor, dileyen

tutmuyor ve bir yoksulu yedirerek fidyesini ödüyordu. En sonunda

'Sizden kim ay (hilali) görürse, oruç tutsun
’61

ayeti nazil oldu.* Bazlar bu

ayeti önceki uygulamay ortadan kaldran bir ayet saym, bir ksm ise

özelletirme saymtr. Bizim görüümüz ayetin özelletirme (tahsis)

olduudur. Ayetin hükmü, çocuklar hakknda endie ettiklerinde ha-

mile ve emzikli kadnlar için kalmtr. Allah onlarn orucunu ‘gönüllü’

oruç diye isimlendirmi ve ‘Kim gönüllü olarak tutarsa, bu onun adna

daha hayrldr662
demitir. Burada Allah, ‘hayrldr’ kelimesini belirsiz

getirmi ve yedirme ve orucu ona katmtr.

Buhari,
£

Güç yetirebilenler bir yoksulu yedirirler
563

ayeti hakknda

bn Abbas’n öyle dediini aktarr: ‘Bu ayetin hükmü kalkmamtr.

Bu ayet, yal erkek ve kadnlarla ilgilidir.’ Ebu Davud ise bn Ab-

bas’tan öyle aktarr: ‘Ayetin hükmü hamile ve emzikli kadnlar için sa-

bittir.’ Dârekutnî ise, bu ayede ilgili olarak bn Abbas’tan öyle aktarr:

‘Her gün için yoksula yarm ölçek elemek yedirir.’

Bilmelisin ki, Hak kulunu serbest brakmsa, onu denemi de-

mektir. Kul gerçekte köledir ve ancak zorlama ve mecburen tasarrufta

bulunabilir. Özgürlük efendinin özelliidir, kölenin özellii deil. Ba-

zen Hak, kölesini denemek ve snamak için özgür brakabilir. Bu sna-

mann amac, kulunun köle gibi mi hareket edecei, yoksa seçimde bu-

lunup da efendisi gibi mi hareket edeceini görmektir. Gerçekte kul,

seçiminde mecburdur. Bununla birlikte seçim, efendisinin emrinden
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kaynaklanr. Öyleyse lol hiçbir zaman kulluundan ayrlmaz ve Hak-

kn kendisini seçimi zorunlu yapmasnda Rabbine benzemi saylmaz.

Baz kullar arr ve neyi tercih edeceini bilmez. Baz kullar ise

Rabbim ‘onlarn seçim hakk yoktur
’64 diyor diye düünür ve seçimi red-

deder. Ben de reddedenler safndaym. Bir an bile kulluumdan çk-

mam. Baz kullar ise öyle der: ‘Ayetin anlam udur: Kullarn kendi-

liklerinden bir seçim haklar yoktur, fakat ben (Rableri olarak) onlara

özgürce davranma izni verip bu hakk onlar adna tercih ettim. Ayrca

bu özgürlüü nerede kullanacaklarn da belirledim .' Özgürlüün kul-

lanlaca yerlerden biri de, bu ayette söz konusu edilen oruç tutup

tutmamann serbest olmas ve baz kefaretlerdir.

Allah, tutmay tercih ettiklerinde orucun kendileri için daha hayrl

olduuna kullarnn dikkatini çekince, tutmay bozmaya yelesinler di-

ye, bunu onlara üstünlük kalbyla (daha hayrl) açklamtr. Bu açk-

lama, böyle bir tercihle seçimlerini ortadan kaldrd için, Allah’n kul-

larna ralimetinden kaynaklanmtr. Bununla beraber, Haklan kulunu

snamas devam eder. Çünkü Allah tercih ettii eyi kuluna vacip yap-

mam, bilakis seçimi onun önünde brakmtr. Bu nedenle, tutmad-

nda kul günahkâr olmaz. Hiç kukusuz oruç tutan kimse, bir farz

yerine getirmi demektir. Çünkü bunlardan birisi -tam belirlenmese bi-

le- kendisine farzdr. Yükümlü bunlardan birini belirlediinde ise -ki o

kuldur- farzlk belirlenmi olur. Gerçekte kul bu fiilinde serbesttir. Bu

bakmdan bu oruç, gönüllü oruca benzcmitir. Bu nedenle bu durum-

daki bir insan bu orucu tuttuunda, bir yandan farz ecrini alrken ayn

zamanda nafile (gönüllü) oruç vc meakkat ecrini elde eder. Öyleyse

bu insan, sadece farz klan kiiden daha çok ve daha büyük ecir alr.

Ayn ekilde, serbest kefarederdeki ecir de hem gönüllü hem de farz

ecridir. Bunlar, Allah’n yükümlülükteki cömertliinden kaynaklanr.

Elli altnc ksm sona erdi, onu elli yedinci ksm takip edecektir.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
ELL YEDNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

FASIL ÇNDE VASIL

Farz ve Mendup Oruçta Geceden Niyetlenmek

Nesai, müminlerin annesi Hafsa’dan (r.a.) Hz. Peygamber’in öyle

dediini aktarr: ‘Oruca geceden niyetlenmeyen kimsenin orucu yok-

tur.’ Bunun anlam, ister gecenin ba, ister ortas ve isterse sonu olsun,

orucun geceleme vaktinden itibaren yazlddr. Oruç tutanlarn seva-

b, geceleyilcrinc göre derecelenir. Bunu ‘visal’ (hakkndaki durum) da

destekler. Oruçluya günün gecesinin ilk ksmna ulatrmak nedeniyle

sevap yazld gibi ayn ekilde gecesinin dier ksmn da gününe bi-

titirmekle kendisine sevap yazdr. Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Vi-

sal orucu tutan kimse, seher vaktine kadar tutsun.’ Daha sonra, visal

orucu hakknda kitabn ‘visal’ ve ‘seher’ bölümünde söz edeceiz. Ko-

nunun seherle ilikisine gelirsek, çünkü ‘visal orucu tutan kimse...’ ha-

disinde, sahur vaktinde yemeye tevik vardr. Visal orucunda gece de,

bir yandan oruç vakti öte yandan tutma vaktidir. Gece orucunun ser-

best braklmas, gün içinde gönüllü orucun durumuna benzer. Her iki

zamanda da oruç Allah içindir, çünkü O, oruç tutan takip eder. nsana

hangi vakitte oruçlu ad verilirse verilsin, oruç Allah’a aittir. Oruçlu

ismi, geceye daha benzerdir. Çünkü oruç bilinmezlikle daha çok iliki-

lidir. Hak ise, bize kendisini görmeyi vaat etmesine ramen, bizim ta-

rafmzdan görünmezken buna karn fiil ve eserleri bakmndan ise ta-

rafmzdan görülür.
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Gerçekte Hak, görünmede görünmez (görünürken görünmez) ol-

duu gibi oruç da görünürken görünmezdir'. Oruç (bir ey yapmak

deil) yapmamaktr ve yapmamak görünmeyen bir itir. Oruca niyet-

lenmek, görülen bir itir. Oruç tutacak insan geceleyin bir vakitte ni-

yetlendiinde, niyetinin geçerli olabilmesi için bir ey yememelidir.

Öyleyse (orucun gerçekte balad) fecir vaktine kadar geceden oruç

tuttuu süre, (farzn vakti girmedii için) ‘gönüllü oruç
1

saylr. Fecir

doduumla artk farz oruç hüküm sahibidir. Bu durumda insan, gö-

nüllü (nafile) oruç ile farz orucu birletirir ve her ikisinin de sevabm

alr.

Oruç Allah’a aittir ve Allah, oruç tutarak ve onu kendisine nitelik
t

yaparak kulun Allah’a yaklamasn istemitir. Gecenin ikinci üçte birlik

bölümünden itibaren veya ortasnda oruca balamak gerekir. Allah o

vakitte ‘yakn sema’ya inerek tecelli eder. Kul Allah’n niteliiyle -ki

oruç tutmaktr- Allah’a yaklar. Çünkü, kendisiyle nitelendiinde oruç

nitelii sadece Allah’a ait olabilir. Kul onunla nitelenmedii sürece ise,

Allah’a ait olabilecek bir oruçtan söz edilemez. Çünkü bu noktada

oruçlu kul, Hakkn kendisine ve üzerine inecei bir ziyafete benzer.

Daha önce de belirttiimiz gibi, oruç bu durumda olunca, Allah

karln kendi ‘benlii’ ile üstlenmitir (‘orucun karl benim’).

Halbuki ayn eyi baka bir ibadet için yapmamtr. Kulun tuttuu

oruç -arada bir vasta olmakszn- Allah’a ait olduu gibi kula verilecek

karlk -herhangi bir vasta olmakszn- dorudan Allah’tandr. Bir in-

san kendisine yaraan ekilde efendisine yönelirse, efendisi kölesinin

davranna karlk en yetkin ekilde yönelir. Efendi, bu yerde istifade

edenin zuhuru gibi ortaya çkmtr. Böylelikle ona kendisiyle karlk

verir. Onun ikram ise, bakas adna olmamtr. ‘Allah âlemlere muh-

taç deildir.’

FASIL ÇNDE VASIL

Oruçlunun Orucunu Açma Vakti

Müslim, Abdullah b. Ebi Evfa’nn öyle dediini aktarr: ‘Rama-

zan aymda bir yolculukta Hz. Peygamber ile birlikteydik. Güne batt-
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nda birisine, ‘n ve 'bize koyun sa’ deyince adam ‘Ey Allah’n pey-

gamberi! Henüz gündüz!’ diye karlk vermi. Peygamber tekrar ‘n

ve bize süt sa’ demi. Adam (bineinden) inip süt sam ve onu pey-

gambere getirmi, Hz. Peygamber de içmi ve öyle demi: ‘Güne u-

radan batp gece buradan geldiinde, oruçlu iftarm açmtr. 5
Oruçlu-

nun bir ey yiyip yememesi eittir, çünkü ari, onun orucunu bozdu-

unu bildirmitir. Baka bir ifadeyle bu vakit oruç tutma vakti deildir

ve günein batmasyla oruçluyu el-Fatr ismi hakimiyeti altna alr.

Gecenin gelii, gaybte bulunan eyin ortaya çkmas deil, gaybm

otoritesinin ortaya çkmas demektir. Gece gelmi ve hakikat güneinin

ortaya çkard eyleri kskançlk duygusuyla örtmütür. Kskançlk,

kef sahiplerinin gördükleri Allah’n yasak ve alametlerine sayg gös-

termeyilerine kardr. Çünkü bu esnada göz öyle bir eyi alglar ki,

onun bir ksm bir eyin içinde bulunsayd, kendisine gerekli sayg ye-

rine getirilemezdi. Kef sahiplerinin gördükleri eye kar sayglar aza-

lnca, gece kskanarak onu örtmütür. Böylelikle (hakikat güneinin or-

taya çkard ey) gecenin bilinmezlii içinde gizlenmitir.

nsan gaybe (oruca) girer ve onu nitelii haline getirirse, içinde

bulunan -sr ilimlerini deil- nur ilimlerini alglar. Nur ilimleri, bütün

yaratklarn menfaatleriyle ilgili ilimlerdir. Gecenin geliiyle ise, yldz-

larn ldan ortaya çlcar. Allah onlar, ‘Denizin ve karalarn karanlkla-

rnda doru yolu bulalm’ diye yaratt. Bu ikisi, ihsan ve hayat ilmidir.

Sr ilimleri ise, bakanlarn gözlerinden gizlenir. Bu ilimler, bilinmezin

bilinmezidir. Bu yorumda gayb, bir ksm alglanan bir ksm alglan-

mayan hususlar barndran bir eye dönümütür.

Hz. Peygamber ‘Oruçlu iftar etmitir’ demitir. Oruçlunun yap-

mas gereken en uygun i, akam namaznn ardndan hemen orucunu

açmasdr, çünkü en uygunu bdur. Çünkü Allah akam gündüz na-

maznn vitri yapmtr. Bu nedenle gündüz kendisinde bulunduu ni-

telikle onu klmak gerekir. Bu özellik ise, yemek ve içmekten uzak

durmaktr. Farz yerine getirdiinde ise, nafile ksmm klmadan önce -

ister bir hurma tanesi veya biraz su içerek olsun- yemee balamas
müstehaptr. Bunu yapan kii, daima hayr içindedir. Müslim, Sehl b.

Sa'd’dan Hz. •Peygamber’in öyle dediini aktarr: ‘ftar aceleyle yap-

tklar sürece insanlar hayr içindedir.’ Yemek ve içmek, orucu bozmak
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diye isimlendirilmitir. Halbuki Hz. Peygamber hadiste gecenin gelip

günein batmasyla orucun bozulduunu belirtmiti. Yemek yiyerek

oruçlu iki ‘oruç bozma’ eylemini birletirir: Orucu fiilen bozmak, oru-

cu hükiim yönüyle bozmak.

‘Anlam’ dikkate alan kimse, yemekle orucunu bozmayan kimsenin

aceleyle yedii takdirde yemek nedeniyle elde edecei hayr yitireceini

söyler. Çünkü insan yemei ertelerse, acelenin kendisine getirdii iyili-

i elde etmemi ve al veriinde mahrum ve hüsrana uram bir halde

kalr. Sonra, orucunu açarken oruçlunun elde edecei sevinçten de

yoksun kalr. Baka bir ifadeyle, onun hazzn ve tadm kaçrr. Söz ko-

nusu olan, zorunluluktan özgürlüe, darlktan genilie, skntdan hu-

zura çkmann hazzdr. Bu, Muhammedi makamdr. Skntda kalmak

ise, Yusufun makamdr.

Hükümdarn elçisi Yusufu hapisten çkarmak için geldiinde Yu-

suf kendisine öyle demi: ‘Efendine dön ve ellerini kesmi oLan kadn-

larn derdinin ne olduunu sor.’ Böylece hapisten çkmam ve elçi

kendisine cevab getirinceye kadar hapiste kalmay tercih etmitir. Ger-

çi bu da onun hapse girmesine uygundu. Çünkü Yusuf hapse isteyerek

girmiti. Bu hal de kendisine elik etmitir. Nitekim ayette,
c

Rabbim

I

Hapis, onlarn bai çardklar iten daha hayrldr™ dedii bildirilir.

Yusuftâki bu sevgi, göreli bir sevgiydi, gerçek bir sevgi deildi. Hz.

Peygamber öyle buyurur: ‘Allah, kardeim Yusufa merhamet etsin,

ben olsaydm elçiye olumlu karlk verirdim.’ Peygamber, ‘çkmak için

acele ederdim’ der. Hz. Peygamber’i Allah rahmet olarak gönderdii

için, makam genilii verir. Rahmet olan kimse ise, skntya taham-

mül edemez. Bu nedenle ‘orucu bozma sevincinin hazz’nn Yusuf!

(Yusuf Peygamber’e ait) deil, Muhammedi bir makam olduunu söy-

ledik.

Namazn hemen klnmasn söyledik. Oruçlu akam namaznn

farzndan sonra ve sünnetinden önce iftar eder. Böyle yapmak. Pey-

gamberin fiilidir. Önce namaz klmak gerektiini belirttik, çünkü na-

maz, Allah'n hakkdr. Orucu bozmak ise, nefsinin hakkdr. Hz. Pey-

gamber, üzerinde oruç borcu bulunduu halde öle bir annenin bu

borcu kaza etmek isteyen oluna öyle demitir: ‘Baka bir borcu ol-

sayd, onu öder miydin? Adam ‘Evet öderdim’ deyince, Hz. Peygam-
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ber ‘Allah’n hakk ödenmeye daha layktr’ demitir. Böylelikle Allah’n

hakkn öne alm ve onu ödenmesi bakmndan yaratklarn haklarn-

dan daha öncelikli saymtr.

Müslim Ebu Uteyye’nin öyle dediini aktarr: ‘Mesrûk ile birlikte

Aie’nin huzuruna girip öyle dedik: ‘Ey müminlerin annesi! Hz. Pey-

gamber’in arkadalarndan iki adam var: Birisi iftar önce yapp namaz

sonraya brakmak istiyor, dieri namaz önce klp iftar ertelemek isti-

yor?’ Aie ‘Hangisi iftar için de namaz için de acele ediyor
5

diye sorun-

ca, ‘Abdullah b. Mesud dedik. Bunun üzerine ‘Hz. Peygamber de öyle

yapard’ diye karlk vermi.

Allah, Hz. Peygamber’i uyulmas gereken bir örnek yaparak öyle

buyurmutur: ‘Sizin için Allah'n Peygamberimde en güzel örnek vardr.'6
*'

Hz. Peygamber, midesine girecek (barsaklarn yaracak, açacak) bir-

kaç yudum su, bir hurma veya birkaç damla içecekle akam namazn-

dan önce iftarn açard. Akam namazm kldktan sonra ise, takdir

edilmi olduu ölçüde yerdi. Ebu Davud es-Sünen’inde Enes b. Ma-

lik’ten öyle aktarr: ‘Hz. Peygamber namaz klmazdan önce içecek ey-

lerle orucunu açard. çecek olmazsa, birkaç hurmayla orucunu açard.

Hurma da olmazsa, birkaç yudum suyla orucunu açard.
5 Burada Pey-

gamber içecei öne geçirmitir. Çünkü içecein (su), hurmaya göre

Rabbiyle tankl daha yenidir. Nitekim Hz. Peygamber yamur ya-

arken yamura doru çkar ve yamurun üzerine dümesi için elbise-

sini çkarrd. Niçin böyle yapt sorulduunda, ‘Yamurun Rabbiyle

tankl yenidir’ derdi.

FASIL ÇNDE VASIL

Ayn Srrn Tutmak

Bilmelisin ki, söz konusu gün, Hz. Peygamber’in kendisinde oruç

tutmay emrettii aktarlm bir gündür. Bu rivayeti Ebu Davud, Ab-

dullah b. el-Âlâ’dan, o da Muîre b. Karre kanalyla bize ulatrmtr.

Karre öyle der: ‘Hms ehrinin kapsnda bulunan bir yerde ayaa
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kalkm ve öyle demitir: ‘Ey insanlar! u ve u günde hilali gördük.

Ben hemen oruç tutacam. Bunu yapmak isteyen kimseler yapsn.’

Ravi öyle devam eder: ‘Malik b, Hübeyre es-Sebelî ayaa kalkm ve

‘Muaviye! Bu senin Peygamber’den duyduun bir rivayet midir, yoksa

kendi görüün müdür?’ Bunun üzerine Muaviye ‘Hz. Peygamberim

öyle dediini duydum: ‘Ay ve srrn tutun.’

Bilmelisin ki, sr (ay anlamndaki ehr kelimesinin baka bir anlam

olan) öhretin zdddr. Ay öhret bulup ayrt, bunun yan sra

müslümanlarn ve gökbilimcilerin ügisine mazhar olduu için ‘ehr’

(tannan, öhretli) diye isimlendirildi. eriat, ayn gizli ve açk olduu

esnada oruç tutmay tevik etmitir.

Bilmelisin ki, ‘ayn srr’ avn günein kabzas, yai onun nlar-
nn altnda bulunduu dönemdir. Ayn ekilde kul da yaknlk merte-

belerinden birinde var olanlarn gözlerinin kendisini arayaca bir yer-

de bulunduunda, onu göremezler. te bu, ‘gizli-iyilerin makamlar-

dr.’ Onlar, efendilerinin nitelikleriyle özdeleerek, bu dünyada sradan

insanlardan ayrlmayan kimselerdir. Nitekim onlar, lâhî mertebe hak-

knda insanlarn iddialarnn gerçeklemesi ihtimali nedeniyle, varlkla-

rn efendilerini bu dünya hayatnda görmeye bir yol bulamazlar.

öyle derler: ‘Ancak efendimizin göründüü gibi görünmemiz ge-

rekir. Bu ise, ahirettedir.’ Çünkü Allah ‘O gün mülk kimindir ?'67 diye so-

rar. Dolaysyla hiç kimse mülk iddiasnda bulunamaz. Bu tabaka orada

gözükür ve Allah’n kullan içinde bir takm gizlileri bulunduu gözü-

kür. Onlar, korunmuluu altnda saknlm gizlilerdir. Bu gizlenme

ve gözükmeme özelliinde efendilerine benzediklerinde ise, ‘ayn sr-

r’nm orucu kendilerine gerekir. Çünkü oruç samedanî bir niteliktir.

Böylelikle, bu yaknlkta Hakkn niteliiyle nitelenirler. Buna karn,

Ramazan aynda olduu gibi, farz orucun açklammda da Rablerine

benzerler. Çünkü orada Halt Ramazan ismiyle zuhur eder ve kendisine

perde olsun diye bu isimle ay isimlendirmitir.

Sradan insanlar öyle der: ‘Ramazan’da oruç tuttum,’ Arif ise öy-

le der: ‘Ramazan ayn ilan ederek tuttum.’ Çünkü Allah onlara öyle

demitir: ‘Sizden kim ay görürse .’611 Burada (ay anlamndaki) ehr, Ra-

mazan’ ilan ve tantmak demektir. ‘Onu tutsun .'69 Yolcu ise bu emrin

kapsam dndadr. Çünkü O’na giden yolcu, kendisini müahede et-
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mek üzere yolculuk etmektedir. Hasta ise Haktan ayrlandr. Çünkü iç

hastal, nefsin âleme yönelmesi demektir. Bu nedenle de ‘ehri (ay)

göremez.’ Hayz ise, nefsin yalandr. Bu nedenle bulunduu yerde ha-

yz, yaknl gerektiren temizlikle -ki doruluk demektir- çelien bir

skntdr. Güvenilir bir hadiste öyle denilir: ‘Kul bir yalan söylediin-

de, melek kendisinden otuz mil uzaklar.’ Hadiste, günein nlar al-

tnda gizlenen Kamerî ayn tam says olan otuz zikredilmitir. Öyleyse

hayzl, zikrettiimiz nedenle, ay görmekten uzaktr.

Kul, Hakka sadece kendisine ihsanda bulunmas ve vermesi için

yaklar. Sonra, Haklan kuluna verdii nur gözleri zayf insanlar hay-

rete düürmesin diye, onu peyderpey insanlara gösterir. Böyle yapma-

s, Allah’n insanlara bir merhametidir. Allah o kulunu peyderpey in-

sanlara göstermeyi sürdürür. Bu gizlilik esnasnda kendisine verdii

marifeti de insanlar saptrmayacak ölçüye göre verir. En sonunda in-

sanlarn gözleri alkanlk kazanr ve söz konusu insan ilâh elbiseyle

süslenmi bir halde verilen eyin kâmil suretiyle onlara görünür. Bu
durum u ayette dile getirilir:

‘

Peygamber’e itaat eden kimse, Allah’a itaat

etmi demektir™ Bu ise, dolunay gecesindeki ay konumundadr, Söz

konusu ey, gizlilik gecesinde bâtnnn yönünden gayb mertebesinde

kendisi adna meydana gelen miktardr. Dolunayn, güneten giz-

lilik gecesinde günee paralel olarak bakan yönde bulunur. Görünüte

ondak yoktur. Dolunay gecesinde ise i tersine döner. Böylelikle ez-

Zâhir ismiyle zuhur gerçekleir.

Hak da kullarnn geneline kar böyle yapar. O, tpk ayn gizlen-

mesi gibi, onlardan büsbütün gizlenmitir ve bu nedenle insanlar ken-

disini alglayamaz. Allah
(0’nun benzeri hiçbir ey yoktur

'71 der ve bu Al-

lah’n kullarna bir rahmetidir. nsanlar, zihinlerinde ve farkl hallerinde

akllarn balarndan alacak bir ey bulamaz. Hak bu ayetin perdesinin

içerdii rahmette gizli olarak gelir. Bu ise, Hakkn kendilerine merha-

met ettii makamda kullarna tenezzülünün en ileri aamasdr. Sonra,

peyderpey kendilerini artr ve
cO iiten ve görendir

'72
der. Bu balam-

da baka bir ayet ‘De ki Allah birdir, Allah es-Samed’dir
'73 veya

*
Allah’n

gördüünü bilmez mi?’ 74
ayetleridir. En sonunda insanlarn gözlerinin

nurlar, Allah’ bilmenin yardmyla güçlenir ve yava yava kendisini

unuturlar. En sonunda Allah, tenzih bilgisinde kendilerine tecelli eder.

in bauda kendilerine bu lalde tecelli etseydi, hemen helak olurlard.



Il8 Fütûhât- Mekkiyye 5

Allah Teala öyle buyurur: ‘Her nerede olursanz olun, O sizinle beraber-

dir
>?s Böylelikle onlar da Allah’ kabul eder ve kendisinden kaçmayp

‘O’nun benzeri hiçbir ey yoktur
’76

(ayetinde belirtilen tenzih) durumunu

unuturlar. Bu makamda kalmalar, (Hak ile) aralarndaki karlkl iliki

her bakmdan ortadan kalkm olaca için, ümitlerini kesebilirdi.

Dikkat ediniz! Ölü yaknlarnn ölü hakknda duyduklar üzüntü

ortadan kalkar, çünkü onlar, onunla dünya hayatnda bir daha kar-

lamayacaklarmdan emindirler ve bu nedenle ölüyle ilgili bir üzüntü

kendilerinde kalmaz. Kaybolmu bir insann yalcnlar ise böyle deil-

dir, çünkü onlar, kayp insann kaybolup yok olmasndan büsbütün

ümit kesmezler. Kendisi gelene kadar onun haberleri, sürekli kendile-

rine ular. el-Hakim ve el-Habîr olan Allah, ii yönetir ve ayetleri tafsil

eder.’ Umulur ki Alah’n kendisinden öreniriz. Böyle bir nedenle,

cayn srrnn orucu’ ve ‘ayn orucu’ Allah’tan örenen kimseler için ve-

rilmi birer örnek olmutur.

“Ayn srr’ orucunda Allah’a kar niyeti toplama’ makam vardr.

Bu makam sahibi, Allah’tan bakasn göremez. ‘Benim Allah ile bir

vaktim vardr ki, Allah’tan bakas ona giremez’, hadisinde belirtilen

durum budur. Bu esnada Allah, peygambere özgü bir tecelli içindedir

ve bu nedenle O’nu kendisine tamlama yaparak ‘Rabbim’ demi, Al-

lah’ veya ‘Rab’ dememitir. Aym srrnn orucu’ sözüyle ‘toplanml’

kastettii hakkndaki görüümüzü destekleyen baka bir husus, Hz.

Peygamber’in aban’n srr orucu hakkndaki tahsisi ve tevikidir. Pey-

gamber, bu orucu tutmayanlarn kaza etmelerini de tevik etmitir. a-
ban (ube), ayrmdan gelir. Söylendiine göre aban aymn böyle

isimlendirilmesinin nedeni, Arap kabilelerinin o ayda ayrm olmala-

rdr. Allah Teala da öyle buyurur: ‘Sizi ube (aban kelimesinin kökü)

ve kabilelere ayrd .’
77 Arap olmayan toplumlarda ube e anlama geli-

yorsa, kabile de Araplarda o demektir. Baka bir ifadeyle,. sizi ubelere

ayrd ve bir kabileyi bir kabileden ayrt etti. ‘Aleniye’ ubeler diye

isimlendirildi, çünkü o, ölüyle ailesini ayrr.

çerdii ayrm nedeniyle ‘aban'n sm’nn orucu, dier aylarn sr-

larndan daha vurguludur. Müslim, bn Ömer’in öyle dediini aktarr.

Hz. Peygamber bir adama öyle demi: ‘Bu aym srrndan hiçbir gün

tuttun mu?’ Adam ‘Hayr’ deyince, Hz. Peygamber ‘Ramazan orucunu
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tamamladnda, iki gün onn yerine tut
5

demitir. Müslim’in bn
Ömer’den aktard baka bir rivayette ise ‘aban’n sr (günlerinden)

oruç tuttun mu?’ denilir.

Bu bölümde, dikkat çektiimiz hususlar tam olarak örenenlerin

bilebilecei ilâh sr ve ilimler vardr. Bu noktada, insanlarn en mutlu-

su, günein ve ayn harekederini, ibadet vakiderini örenmek için gö-

zetenlerin içinden bâtn yorumunu bilenlerdir. Çünkü ayn ve günein

konumunu bilmek, söz gelii, Rabbin (âleme dönük) yardmna ve ko-

ruyuuna özgü ilâh ilim hakkndaki en büyük kandardan biridir. Bu

koruma ve yardmn amac ise, âlemdeki varlklar korumaktr. ‘Bunda

kalbi olan veya gördüü halde kulak veren kimse için öüt vardr.’

‘Gördüü halde’, haber verenin aktard iler karsnda bilinci olana

iaret eder. Bu bilinç sayesinde, sanki görüyormuçasna, haber verileni

gözünün önünde canlandrr. Bu haber, güvenilir ve doru sözlü biri-

nin bildirdii doru haberdir.

Güvenilir-doru sözlü bir haber getirdi ki

Olacak her eyden haber verir

Her varlk hakknda ve her tarzda.

Her güçlükten ve her kolaydan

Kalplerin mana bakmndan kefet tii

Ve gözlerin (maddi olarak) gördüü ilerden

Bu bilgileri, güvenilir elçi evin sahibinden getirmi, evin sahibi bü-

tün kymedi hususlar kendisine öretmitir. Allah Teala öyle buyu-

rur: ‘Her eyi ayrntl olarak tafsilietirdik.™ Baka bir ayette ise
*

Allah’n

her eye güç yetirdiini ve Allah’n he\ eyi ihata ettiini bilmeniz için
579

buyrulur.
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FASIL ÇNDE VASIL

Her ehir HaJJknn Hilali Görmelerine

Göre Oruç Tutmalar

Müslim es-Sahih’inde Kurcyb’den öyle aktarr. Ümmü’l-fazl binti

el-Haris kendisini am’daki Muaviye’ye göndermi. Kureyb hadiseyi

öyle aktarr:
cam'a geldim ve beni gönderen kiinin ihtiyacn haliet-

Ln. am’da iker hilali gözetledim, Cuma gecesinde hilali gördüm.

Sonra, ayn sonunda Medine’ye döndüm. Abdullah b. Abbas bana sor-

du -sonra (sorunun konusu olarak) hilali zikretti- ve öyle dedi: ‘Hilali

ne zaman gördünüz?’ Ben de ‘Cuma gecesi gördük’ dedim. Bunun

üzerine ‘Sen mi gördün?’ diye sordu. Ben de ‘Evet, ben gördüm, fakat

insanlar da gördü. Ardndan herkes ve Muaviye oruç tuttu’ dedim.

Abdullah b. Abbas ‘Fakat biz hilali cumartesi günü gördük, artk hilali

görünceye veya otuz güne tamamlayncaya kadar oruç tutacaz’ dedi.

Ben de kendisine ‘Yoksa Muaviye’nin hilali görüp oruç tutmas yeterli

deil mi?’ diye sorunca, ‘Hayr! Hz. Peygamber bize böyle yapmay

emretti’ diye karlk verdi.

(Hadisin bâtn yorumuna gelirsek) nsamn bedeni ve güçleri,

onun ehri, bölgesi ve tebaasdr. Sen, Hakkn eriatnda senin adna

belirledii ekilde o güçlerde tasarruf yapmakla yükümlüsün. Sen, ba-

kasndan deil, o güçlerinden sorumlu bir çobansn. Çünkü Allah her-

kesi kendi haline ve imkânna göre yükümlü tutmutur, kimseyi baka-

snn durumundan yükümlü tutmamtr. Öyleyse ‘Herkes kendi yapt-

nn rehinidir.’ Ve ‘Herkes kendi adna mücadele eder.’ ‘Her insann

yükümlülüü boynuna aslmtr.’

Allah’n Ramazan isminden marifet hilali kalbine doduunda, bu

douta bu isim seni kendisine ait olan eyle nitelenmeye çarr ki o

da oruçtur. Allah, bütünd güçlerini' oidut gibi iç güçlerini de snr-

lamay sana emreder. Ayn zamanda Ramazan’n gecesini de ibadetle

geçirmeni sana emreder ve seni buna tevik eder. Bu, onun görünmez

tarafn korumaktr. Allah, gecenin banda sana oruç bozma (iftar)

imkân vermi ve bunu aceie yapman emretmitir. Gecenin sonunda

ise, senin beslenmene imkân vermi, ‘gündüz, ama güne domam’
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diyecek konumda olacak ekilde bunu geciktirmeni tevik etmitir. f-

tardaki aceleyle sahurdaki geciktirmenin hikmeti, gününde olduun

gibi Ramazan gecesinde de, cl-Ewel ve el-Ahir isimleriyle ahlâklan-

may salamaktr. Çünkü sen (Ramazan’da) helal ve yasak uçlar ara-

snda bulunmaktasn.

Allah sana ancak kendinden hitap ettii gibi sana yine kendiyle hi-

tap eder. Melek, cin, insan, hatta bütün yükümlüler gibi, âlemdeki bü-

tün yükümlüler karsnda Allah’n tavr budur. Bu yaratn haü, hük-

mü kelam niteliiyle kendi üzerine indirtir. Bu noktada, bu kelama he-

ce harflerinin eklenmesi veya eklenmemesi birdir. O, âlemdeki lâhî ke-

lamn ayndr. Kukusuz Allah kulunun diliyle öyle demitir: ‘Allah

kendisini öveni iitti.’ Allah beni bu makamdayken imdi söyleyecei-

miz msralarla konuturmutur:

Hak göümden bana nida etti

Hece harjleri olmakszn

Sonra varlmn arzna beni çard

Bütün hece hareleriyle

Sonra bana dedi ki: Hepsi benim sözüm

Benden bakasna yükselme.

Benden baka bir ey de görme

- Çünkü övgünün zirvesidir.

Hilalin her ehirden farkl görüldüünü ve bir ehir halknn die-

rinin durumunu bilmediini düündüümde, iin güç olduunu ve

herkesin Hak karsnda kendi nefsinden yükümlü olduunu anladm.

‘Kimse kimsenin cezasn çekmez.’ nsann ibadederde halden hale gir-

mesi, bir yandan kendisinden bir yandan Rabbinden kaynaklanr. Kim-

senin ona girmesi veya müdahale etmesi söz konusu deildir. Hak bu-

nu bana bir vakada gösterdi. Hemen uykumdan uyandm. Daha önce

nc kendimden ne de bir bakasndan hiç duymadm u msralar du-

damdan dökülüyordu:
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Uykumda Hak bana dedi ki

-Ki benim sözüm deildi o-

Bazen kullarmn içindeyken nida ederim sana

Bazen kendi makammdayken

ki halde de sen benim yanmdasn

Korunmu ve saknlm elbisesi içinde.

Bir namazdan zekâta

Zekâttan oruca

Bir haramdan bir helale

Bir helalden bir harama giderken

Bütün bunlarda sen benden (hareket edersin)

Tph çadrda bulunan çekik gözlü gibi

Keke insan,
‘

Ey iman edenler™ derken Hakkn hangi makamdan

kendisine oruç tutmay emrettiini ve sadece onun bu toplanmlkla

muhatap olduunu bilseydi! ari öyle buyurur:
cHer birinizin her ek-

lemine bir sadaka vardr.’ Burada Peygamber, tek bir insandaki yüküm-

lülüü genel yapmtr. Bu durum insann sinirlerinde böyle ise, kulak,

göz, dil, el, mide, ayak, cinsel organ, kalp gibi dnn temel organlarn

tekil eden organlarndaki durum nasldr? Her organ kendine özgü bir

oruçla yükümlüdür. Bu balamda oruç, bir organ yasaklanm ilerden

geri tutup o ie gitmesine izin vermemektir. Allah ‘size oruç yazld'”"

buyurmutur.

Bilmelisin ki, mümin olman bakmndan Allah sana birletirici

hikmet yönünden hitap eder. Bunun amac, sana söyledii eylerin ay-

rntlarn tam olarak örenmeni salamaktr. Bu sayede, bu ibadette

Allah’n senden neyi istediini kesin olarak örenirsin. Allah öyle bu-

yurur:
c

Si2e orucu yazd.™ Yani, yapmak veya yapmamann yasakland

her iten geri durmay size yazd.
‘

Sizden öncekilere yazd gibi...™ Ba-

ka bir ifadeyle, oruç olmas bakmndan orucu sizden öncekÜere de

yazd. ÖncekÜere yazlm olan ayn oruç olabilir. Nitekim baz bilgin-

ler bu görüe varmtr. Bizden önceküer, ona bir takm eyler eklemi
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ve onu elli güne çkarmlardr. Onlarn deitirdii hükümlerden biti

de budur.

‘Yazld gibi’ farz klnd demektir. ‘Sizden öncekilerin üzerine. .

.’

Onlar, daha önce bu hükümle karlaan selcflcrinizdir. Siz ise, oruçta

onlarn halefisiniz. ‘Umulur ki takva sahibi olursunuz.’81 Baka bir ifadey-
• *

le orucun yazlmasnn hikmeti, orucu ‘siper’ edinmenizi salamaktr.

Çünkü Hz. Peygamber bize orucun bir kalkan olduunu bildirmitir.

Kalkan ise koruyucudur. Onu ibadet yapmadkça kalkan yapmak

mümkün deildir. Böylelikle oruç, içerdii tenzih yönünden Hakka ait

olurken ibadet olma özelliiyle kula aittir. Bu sayede insan, orucu ken-

disine ait saymak iddiasndan saknr ve (orucu bu iddiaya kar) kalkan

yapar. Çünkü orucun benzeri yoktur. Öyleyse oruç, benzeri olmaya-

nndr. Binaenaleyh oruç Allah’a aittir, sana deil!

Sonra öyle der: ‘Belirli günler olarak.™ Günler kelimesi, hiç ku-

kusuz, birinci ‘yazld’ kelimesinin tümlecidir. Çünkü bizden öncekilere

neyin yazld hakkmda herhangi bir bilgimiz yoktur. Acaba onlara bir

gün mü yazlmt -ki Aure’dir- ya da onlara günler mi- yazld, bile-

meyiz. Bize yazlm olan aydr. Ay ise, hilali görmemize göre, ya yirmi

dokuz veya otuz gündür. (Ayette geçen) ‘Günler’ ise, üç ile ona kadar-

dr. Öyleyse Kur'an- Kerîm’in lafz, Hz. Peygamber’in bize avlarn sa-

ys hakkmda verdii bilgiyle örtümütür. Hz. Peygamber ayn gün

saysn öretirken, ‘ki elinin parmaklaryla göstererek -ki on demek-

tir-, bir ay u kadar’ -ki on günü kastetmitir- ‘u kadar’ -yine onu kas-

tetmi- ‘ve u kadardr
5
demiti. Üçüncü onu ise belirsizlerirmitir.

Baka bir ifadeyle dokuz gün mü, on gün mü olduu belirsizdir (yirmi

dokuz mu, otuz mu olduu). Bir keresinde de belirsizlii sayya kat-

mam ve
con gün’ demitir. Allah Teala ‘belirli günler’ dediinde, ari

ayn günlerini ‘onlu’ olarak saym ve gühieri Allah’n kelamna uygun

olarak zikretmitir. Çünkü Hz. Peygamber ‘otuz gün’ demi olsayd,

yemin hadisesinde Hz. Aie’ye ‘Ay bazen yirmi dokuz gün olabilir
5
de-

dii gibi olurdu. Halbuki Peygamber o olayda Ramazan aynn günle-

rindeki gibi ‘u kadar
5 dememiti. Buradan Hz. Peygamber’in Kitabn-

da zikretmi olduu hususta Allah’n sözüne uymak istediini ören-

dik.
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Sonra Allah öyle buyurmutur:

‘

Sizden kim hasta veya yolcu olursa,

dier günlerden belirli bir sayda tutsun.’
86 Burada da günler kelimesi ge-

tirilmi ve ‘sizden’ kelimesiyle de muhataplara hitap edilmitir. Runlar,

iman eden insanlardr. ‘Hasta’, Hakkn hapsinde bulunan demektir.

‘Ya da yolcu’, Allah’a giden yolda hal ve makamlarda sülük edenlerdir.

‘(Yolculuk anlamndaki) Sefer
5
kelimesi isfar’dan gelir, tsfar, zuhur ve

görünmek demektir. Hakka giden yolculuun sefer diye isimlendiril-

mesinin nedeni, kendisinde adamlarn huylarnn aça çkm olmas-

dr. Böylelikle makam ve hal, (Allah’a giden) adamlara amel ve davra-

nn kendilerine ait olmadn açkça gösterir (isfar). Onlar vastasyla

amel eden, gerçekte Allah’tr. Nitekim Allah bir ayette ‘Attnda sen

atmadn, fakat Allah att’97 buyurur. ‘Dier günlerden belirli bir sayda’88

,

(bâtn yorumda) perdelenme vaktinde demektir. Çünkü bu vakitler,

yükümlülüün zorla kendisini kabul edecek bir yer bulaca dier va-

kitlerdir. Bu gibi hususlar daha önce bu kitapta zikredilmiti, oraya ba-

klabilir!

Sonra Allah Teala öyle buyurur: ‘Güç yetinenler fidye olarak bir

yoksulu doyurmaldr. Kim gönüllü olarak yaparsa bu onun adna daha ha-

yrldr. Oruç tutmanz sizin için daha hayrldr. Keke bilseydiniz!’
89 Bu-

rada Allah öyle demektedir: Oruç tutabilecek kimseleri oruç tutmayla

yoksul yedirme arasnda serbest braktk. Allah, belirli olan bir eyden -

ki (seçenekler) snrl olsa bile- yükümlüye göre belirsiz olana geçmi-

tir. Allah yükümlünün oruç tutmak veya yedirmeden hangisini yapaca-n bildii halde, onu gönüllüye katmtr. Çünkü her iki davran da

zorunlu deildir. Bunlardan hangisini seçerse seçsin, o ey insan bak-

mndan gönüllü bir davran haline gelir, çünkü onu brakp dierini

seçmesi mümkündür. Sonra, Allah kulu adna orucu seçmitir. Çünkü

oruç kula aittir ve onu tutmak daha hayrldr. Çünkü orucun nitelii,

oruç olmak bakmndan benzersizdir.

öyle denilebilir: Yedirmek de Allah’n bir niteliidir, çünkü Allah

el-Mut'im’dir (yediren).’ Bu soruya öyle yant verilebilir: ‘Fidye’ keli-

mesini zikretmeksizin sadece yedirmeyi söyleseydi, öyle olabilirdi. Al-

lah yedirmeye fidye kelimesini bititirip tamlama yapnca, adeta yü-

kümlüye oruç tutmak farz haline gelmitir, Saygnm gerei olarak,

kendisine farz yapt hususlardan baka gerçekte hiçbir ey ALlah’a farz

yaplamaz. Zorunluluk hükmü altnda bulunan kimse, hükümdarnn
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esiri olmu demektir. Onu kurtarmak için fidye belirlenmi, fidye ise

yedirmek olmutur. Böylelikle Allah burada orucu dikkate alm ve

onu insan için daha hayrl saymtr, çünkü oruç, Allah’a ait bir nitelik-

tir. Baknz! Allah öyle buyurur: ‘Onu büyük bir fidyeyle kurtardk .'90

Kastedilen ey, yok olma esaretinden kurtarlmadr. ‘ayet biliyorsa-

nz .'91 Burada ‘ise’ edat, ‘olumsuz’ anlam bildirebilir. Baka bir ifadeyle,

size bildirmemi olsaydk siz orucun yedirmekten daha hayrl olduu-

nu bilemezdiniz. Bununla birlikte öyle bir anlam da verilebilir: Sizi

serbest braktmz bir hususta daha hayrl olan örenmek istiyorsa-

nz, ite onu size bildirdik. Baka bir ifadeyle yemek yedirmenin ve

oruç tutmann derecesini size bildirdik.

Sonra, Allah Teala öyle buyurur:
cRamazan ay.’

92 Ayette Allah’n

Ramazan isminin ‘ehri (ay veya öhreti)’ denilir. Böylelikle Allah bu

kelimeyi Ramazan ismi bakmndan kendisine tamlama yapmtr. Bu

isim, bilinmeyen ve nadiren kullanlan isimlerdendir. ‘Ki onda Kur’an

indirildi™ Yani Kur’an, baka bir ayda deil, oruç aynda tam olarak

indirildi. ‘Hidayet olarak .'
94

Yani ‘nsanlara’ açklayc olarak indirildi.

Kur’an, toplamak demektir. Bu nedenle samedanî bir nitelikte seni ve

Hakk birletirmi ve toplamtr. Bu özellik ise, oruç tutmaktr. Öyley-

se oruçta bulunan tenzih Hakka ait iken -çünkü Allah ‘oruç bana aittir
1

demitir- bir ibadet olmas bakmndan ise sana aittir. Kuran’tn ‘hida-

yet’ olmas, farkl derecelerine göre ve kendisinden nzklanmalan ölçü-

ünce insanlara açklayp olmas demektir. Çünkü herkes bu oruç iba-

detinden bir paya sahiptir: ‘Açk kantlar.’ Her ahs, Allah’n oruçla il-

gili hitabndan anlad ölçüde, kendine özgü bir kanta sahiptir. ‘Hi-

dayetten.’ Bu, lâhî açklaytr. ‘Ve hrkandan.’ Allah önce seni ‘oruçlu-

luk’ niteliinde ‘(toplamak anlamndaki) kuran’ kelimesiyle birletirdik-

ten sonra, imdi de ‘furkan’ kelimesiyle seni kendinden ayrt etmekte-

dir. fade ettiimiz, seni kendine ait bir ite -oruç- kullanmas bak-

mndan sen sensin, O O’dur. Öyleyse oruç tenzih,bakmndan sana ait

iken benzersiz bir ibadet olmas bakmndan ise sana aittir. Böylelikle,

oruç isminde ortak olduktan sonra, Rab ile kul (bu orucun iki ayr du-

rumu bakmndan) birbirinden ayrmtr.

Sonra Allah Teala öyle buyurur: ‘Sizden kim ehri (ay, hilali) gö-

rürse, oruç tutsun™ Bunun anlam udur: Genel içinde tannan bir nite-

likte bulunan kimse, onu ‘tutsun.’ Yani, nefsini bu öhret içinde tut-
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sun. Baka bir ifadeyle, horluk, yoksulluk ile onu tenzih etsin ki ‘iftar’

esnasndaki hazz ve sevinci artsn. ‘Hasta olan kimse.’ Meyilli -ki has-

talk meyildir- veya hapsedilmi demektir. Çünkü hasta Hakkn hap-

sinde bulunur. ‘Ya da yolcu ise.’ Kastedilen, ilâh isimlerde ‘zevk’ yo-

luyla sülük edenlerdir. Baka bir yorumla ise, Haktan varlklara yolcu-

luk eden kastedilebilir. ‘Dier günlerde belirli sayda tutsun.’ Belirli bir

sayda tutmak gerekir, bunlara ne ekleme yapar, ne de eksiltir. ‘Allah si-

ze kolaylk diler.™ Yani Allah, sizi yükümlü tuttuu ilerde size merha-

met sahibidir. ‘Size güçlük istemez .

w
Güçlük, size ar gelecek ilerdir.

Bunu,
‘

Allah size dinde bir güçlük yaratmamtr™ ayeti pekidrir. Bura-

da kolayl belirli getirmi olmas, ‘nirah’ suresinde zikredilen kolay-

la gönderme yapar. Yani orada zikrettiim kolayl sizin adnza is-

tedim. nirah suresinde Allah Teala
‘

Güçlükle beraber kolaylk vardrw

der. (Konumuzla ilgisi bakmndan ise) Oruç tutmann güçlüünün

ardndan iftar etmek bir kolaylktr. Hastalk ve yolculuktan ‘
kurtuldu

-

unda’100
ise, ‘yönel

nü> Kendini baka bir ibadete ver ki, o da oruçtur.

Bunun anlam, onu tamamla demektir.
‘

Ancak rabbine yönel .’ 102 Yardm
sadece Allah’tan iste. eyhimiz Ebu Medyen (r.a.) bu ayet hakknda

öyle derdi: ‘Varlklardan yorulduunda (ya da uzaklatnda), kalbini

Rabbini müahede etmeye yönlendir ve süreldi olarak Rabbine arzu

besle. Bir ibadete baladnda, içinden ondan çkmay düünmek yeri-

ne 'keke tam yapablsem’ diye geçir.’

Sonra Allah Teala öyle buyurur: ‘Sayy tamamlamanz için
’ 103

Tamamlamak, hilali görmek veya ay otuz güne ulatrmakla yaplr.

‘Allah’ tekbir etmeniz için .’ 134 Kastedilen, Allah’n büyüklüüne tanklk

etmeniz ve büyüklüü O’na has klarak, bu konuda büyüklük iddiasn-

da bulunmamak demektir. Çünkü büyüklük sadece Allah’a aittir. Baka

bir ifadeyle kolaylk ve zorluu O’na izafe etmekten yüceltiniz. Çünkü

Allah yinelerken öyle der: ‘O kendisine pek kolaydr.’105 Allah ne dedii-

ni en iyi bilendir, Ayeti tevil edip yorumunu Allah’a izafe etmekten sa-

kn! Allah’ kendi yorumundan yüceltmelisin! ‘Sizi hidayete ulatrmas

karlnda ...’ 106 Yani Allah böyle bir ii yapma imkân siz*: vermi, bu

ibadetin hangi ksmn kendisinin hak ettiini ve hangi ksmn da sizin

hak ettiinizi size açklamtr. 1
Belki ükrederseniz.’"'' Bunu ise, karl-

nda ükür yapmamz gereken bir nimet saymtr. Çünkü biz art
kabul ederiz. Art kabul etmek ise, eksildiin en güçlü kantdr. ü-
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kür ise, lâhî bir niteliktir. Çünkü Allah ‘ükreden ve bilendir.’ Bizden

ise, bu nitelikte art istemitir, çünkü o, ükredendir. Çünkü Allah

öyle buyurur:
4
ükrederseniz , size artracaz.’

10*
Böylelikle Allah, ük-

rün içeriiyle onu amelde artracamz belirtmitir.

Allah Teala öyle buyurur: ‘kullarm beni sana sorarlarsa
5 "19 Sana

sorarlar, çünkü sen kapnn bekçisisin. Ey Muhammedi ‘Kukusu? ben

yaknm ’110 Baka bir ifadeyle, kullarm kendisine ortak yaptm ve

gerçekte bana ait olan oruç ibadetine yaknm. Biz onlara oruç tutma-

larm emrettik ve bu ibadette kendilerine neyin ait olduunu bildirdik.

Oruç tutan kimse, sadece bize özgü bir özellik kazanm, böylelikle de

‘özel’ kimselerden olmutur. Nitekim ‘Kur’an ehli de Allah’n ehli ve

seçkinleridir.’
cDua edenin duasna karlk veririm.’

1 " Fakat basiretle ‘ba-

na dua ederse.’" 2 Bunun anlam udur: Ey Peygamber! Nasl ki seni ba-

siretle Allah’a davet eden birisi yapnk, kendisine olumlu karlk vere-

bilmemiz için bize dua edenin de basiretle dua etmesini istedik ki, Al-

lah duama olumlu karlk vermedi demesin. ‘Öyleyse benim çarma

icabet etsinler .

5113
Yani, kendilerini çardm ibadet ve itaate olumlu

karlk versinler. Çünkü ben
,

c

nsanlar ve cinleri srf bana ibadet etsinler

diye yarattm.’"4 Ben onlar peygamberlerimin dilleriyle ve. peygamber-

lerin kendilerine ulatrd indirilmi kitaplarmda davet ettim. Allah

ifadeyi (‘icabet’ kelimesini istifal babna dönütüren) s harfi (isticabe)

pekitirir. Çünkü Allah, bizim bu davete direneceimizi ve kendisine

olumlu karlk vermekten uzak duracamz bilir. ‘Benim için .’ 115 Yani

benden dolay. Benim nezdimde bulunanlar elde etmeyi umarak bunu

bilemezsiniz. Öyle bir durumda, benim kullarm deil, nimetinin kul-

lar olurdunuz. Onlar isteyerek veya istemeyerek 'benim kullarmdr* ve

bundan ayrlmalar söz konusu deildir..

Sonra Allah Teala öyle buyurur: ‘Bana iman etmeniz için
.’"6 Bana

dua ettiklerinde kendilerine olumlu karlk vereceimi tasdik ederler.

Bana inansnlar, yoksa kendilerine deil. Çünkü Allah’a deil de ken-

dine iman eden bir insan, imanna hak ettii eyi vermemi demektir.

Bana iman ettiinde ise, ie hakkm vermi saylr. Böylelikle ‘her eye

hakkn verir.’ Söz konusu olan, bütün rivayetleri tasdik eden kimsedir.

Kendine iman eden insan, aklnn verisine iman etmi demektir. Benim

kendisine inanmay emrettiim ey ise, delille çeliir ve tebih ile tenzili

arasnda gider gelir. Kendisine iman eden insan, baz eylere inanrken
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ya tevil ederek veya reddederek bir ksmn inkâr eder. Tevil eden kii,

kendi akima inanmtr, bana deil! çinden beni benden daha iyi bil-

diini iddia eden kimse, ne beni bilmi ne de bana iman etmitir. Böyle

bir kii, kendimle ilikilendirdiim hususlarda en güzel ifadelerle beni

yalanlayan bir kuldur. Kendisine sorulursa öyle der: Tenzihi amaçla-

yarak (tevil ettim). Gerçekte bu, kendisindeki büyüklük duygusu ne-

deniyle nefsin övünmesinden, bamszlk istemesinden ve (peygambe-

re) uymaktan uzaklama arzusundan ibarettir. ‘Belki onlar doruya ula-

r.v 17 Baka bir ifadeyle, doru yolu gördüklerinde onu yol edinen ba-

arya ulatrlm kiilerin yapt gibi, doru yolu tutarlar. Bu sayede

bu yol, onlar ebedi mudulua ulatrr. Bu durumda ebedi muduluk,

kendisine dua ettiklerinde Hakkn kendilerine olumlu karlk verme-

sinden ibarettir. Yollarnn sonu, nefslerinin kendisiyle sevinecei ey-

lerdir. Bu ise, günün bandan sonuna kadar yeme yasann helal k-

lnmasndan ibarettir.

Allah Teala öyle buyurur: ‘Oruç gecesi size helal kilindi.'
11* Baka

bir ifadeyle orucun kendisinde sona erdii gecede size helal klnd,

yoksa oruçlu olarak sabahladnz gece kastedilmemitir. Öyleyse

oruçluluk. Ramazan bayram gecesine kadar size elik edecek bir nite-

liktir. 'Oruç gecesi’ gelecee izafe edilmi olsayd. Ramazan bayram

gecesi onda bulunmazd. Çünkü insan bayram gecesi oruçlu olmazsn.

Oruçlu olsaydn, günahkâr olurdun. Ramazan’m ilk gecesinde bu ge-

rekmez. Çünkü yemek ve benzeri eyler, bundan önce helaldir. Öyleyse

hüküm devam etmektedir. Bu nedenle ayette geçen geceyi, tutulmu

oruca baladk. ‘Kadnlarnza yaklamak.’119 Ayette geçen ‘refes’, cinsel

iliki demektir. Burada, nisa kelimesi zikredilmi, eleriniz veya baka

bir kelime gelmemitir. Çünkü nisa kelimesinde bulunan bir anlam bu

kelimelerde yoktur ki o da ‘gecikme’ anlamdr. Kadnlar (gecikme an-

lamndaki nisa), oruçluyken gece vaktine kadar cinsel ilikinin hük-

münden geride braklmlardr. Gece olduunda ise, bu geciktirmenin

etkisi (cinsel ilikinin) helal yaplmasyla ortadan kalkar. Adeta öyle

der: ‘Sizin, kadnlarn ve cinsel ilikiye girmenizin helal olduu cariye-

lerinizin geride brakld ie balayabilirsiniz. ‘Onlar sizin için elbise ve

siz onlar için bir elbisesiniz-’
120 Baka bir ifadeyle aranzdaki iliki, oruç

tutarken bizi elbise edinmeniz gibi deil (elbise benzemenin ve iliki-

nin göstergesidir), geçerli bir ilikidir. Kastedilen ey, oruç tutarken
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Allah’a ait bir nitelikle -oruçluluk- nitelenmektir. Öyleyse siz ‘Kulu-

mun kalbi beni sdrd’ derken benim için bir elbise olmadnz gibi

ben de ‘Allah her eyi ihata etmitir’ derken sizin için bir elbise dei-

lim. Çünkü elbise, kendisini giyeni kuatr ve örter.

‘Allah sizin nefslerinizi kandrdn bilir.”
21 Burada kullanlan

‘tahtanune’ hyanet kelimesinden gelir. Çünkü ben size sunduum
emaneti kabul ederken size tanktm. O emaneti tayan hakknda ‘zâ-

lim ve cahil
”22 dedim. Kendisine zâlimdir; çünkü emaneti yüklenen in-

san, emaneti yüklenirken Allah’n kendisi hakkndaki bilgisinden ha-

bersiz olduu bir eyi yüklenmitir. Cahildir, çünkü emanetin deerini

ve onu üsdenip de emanete hyanet edenlerin karlaacaklar knanma-

dan habersizdir. Cahil kör ve yolunu armtr, bu nedenle ayan
nereye koyacan bilemeyecei gibi ayan nereye koyduunu da gö-

remez. Allah öyle buyurur:
‘

Allah kendi kendinize hyanet ettiinizi bil-

mekteydi
’ 123

Kastedilen, insanlarn kendilerine bir takm eyleri yasakla-

dklar esnada Allah’n onu bilmesidir. ‘Bu nedenle tövbenizi kabul

eder ” 24 Yani size döner. ‘Ve sizi balar ’125 (bn Arabi burada afv keli-

mesinin sözlük anlamndan hareketle farkl bir anlam vermektedir) Ya-

ni, helal klma vaktinden -ki gecedir- size helal kld az bir ksmla si-

ze döner. Bunu ‘az’ saymtr, çünkü Ramazan’n gecelerinde de mes-

citte itikâfa giren insan için görü birliiyle bu yasak sürer. Mescidin

dnda itikâfa girenler ve visal orucu tutanlar hakknda ise görü ayr-

l vardr. ‘.imdi onlara yaklaabilirsiniz Kastedilen, Ramazan’daki

iftar vaktidir.
‘

Allah’n size yazd eyleri araynz.’ 127 Allah’n size farz

kld eyleri arayp öreniniz. Bu bilgi vastasyla ayette belirtilen her

eyi yaparsnz. ‘Yiyiniz ve içiniz .’ 126 Ayet, nefsin sahibi üzerinde bulunan

yemek ve içmek gibi haklarn vermeyi emretmektedir. ‘Ta ki. beyaz ip

siyah ipten ayrucaya kadar ...’329 Beyaz iplik, aydnln balamasdr.

Siyah iplik ise, gecenin dönmesidir. Fecir (yarlma, ortaya çkma) ise,n ufukta ortaya çkmasndan dolay böyle isimlendirilmitir.

‘Sonra orucu geceye kadar sürdürün ve mescitlerde itikâfta iken kadn-

larnza yaklamayn.”30 Bu durumdaki insanlara cinsel iliki yasa ko-.

runmutur. Visal orucu tutmaya niyetlenmi insan için ise ayn zaman-

da yeme ve içme yasa (geceye ramen) sürer. Hz. Peygamber öyle

buyurur: ‘Visal (birletirme) orucu tutan timse, seher vaktiyle birle-

tirsin.’ Seher,k vc karanln karmdr. Burada peygamber, iki fe-



130 Fütûhât- Mekkiyye 5

cir arasnda, yani uzun ve dairesel fecirler arasndaki ‘kurt kuyruu (‘na

benzetilmi fecrin)’ ortaya çkmasn kastetmitir.
‘

Bunlar
,
Allah’n snr-

lardr .’ 131 Bunlar, Allah’n size snrnda durmanz emrettii snrlardr.

‘Onlara yaklamaynz Snrlara yaklamayn ki, onlarn ardna git-

meyesiniz.

Burada, Allah’n bir litfu ve inayeti olarak, zevk yoluyla bu bilgi-

nin verildii kimselerin bilebilecei kapal bir sr vardr. Bu bilginin ve-

rildii kiilere örnek olarak Hzr ve benzerlerini verebiliriz. Bazen ‘yer-

letikten sonra ayak (böyle bir bilginin makamndan) kayar ve kötülü-

ü tadar.’ ‘te Allah ayetlerini insanlara böyle açklar.™3
Ayetler, kanüar

demektir. Allah kandarn insanlara açklar, onlar da bunlardan öüt

alr. ‘Umulur ki saknrlar.'134 Kantlar, taklide ve bilgisizlie kar bir

kalkan edinirler. Mukallit, Rabbinden gelen bir kanta sahip olmad
gibi ayn zamanda (kendi düüncesinden kaynaklanan) bir kanta da

sahip deildir. Allah (kantlar kalkan edinmeyi) beklenti olarak zik-

retmitir. Çünkü Allah’n ihsan ettii bir kanda delillendirilene ulaan

her insana o bilginin gereiyle amel etmek nasip olmaz. Bu durum, söz

konusu bilginin gayesi ameli gerektiren ilim olduunda böyledir.

FASIL ÇNDE VASIL

Sahur

Müslim, Enes’ten öyle aktarr: ‘Hz. Peygamber öyle buyurdu:

‘Sahura kalknz, çünkü sahurlarda bereket vardr.’ Hz. Peygamber sa-

hur yapmay emrettii gibi belirttiimiz ekilde onu tevik etmitir.

Müslim’in bu konudaki ikinci hadisi Amr b. el-As kanalyla gelir.

Hz. Peygamber öyle buyurmutur: ‘Bizim orucumuzun Hristiyan ve

Yahudilerin (Ehl-i kitab) omcundan üstünlüü, sahur yemeidir.’

Üçüncü hadis, Nesai’nin rivayet ettii bir hadistir. Nesai, rbad b.

Sariyc’ni öyle dediini aktarr; ‘Iiz. Peygamber Ramazan aynda sa-

hura davet ederken öyle demiti: ‘Mübarek yemee buyrunuz!’
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Dördüncü hadis de Nesai’ye aittir. Nesai, Abdullah b. el-Haris’in

Hz. Peygamber sahabesinden birinin öyle dediini aktarr: ‘Hz. Pey-

gamberin huzuruna girdim, sahura kalkmt. öyle dedi: ‘Sahur bere-

kettir, Allah onu size verdi, sakn terk etmeyiniz.’

Beinci hadis, Müslim ve Buhari’ye aittir. Müslim, bn Ömer’in

öyle dediini aktarr: ‘Hz. Peygamberin iki müezzini vard: Bilal ve

âmâ Ümmii Mektûm. Hz. Peygamber öyle demiti: ‘Bilal geceleyin

ezan okur. Ümmü Mektûm ezan okuyuncaya kadar yiyiniz, içiniz.’

Ravi öyle der: ‘kisinin arasnda, birinin (ezan okuma yerinden) inip

dierinin çkmas kadar bir süre vard.’ Buhari’deki rivayette u ilave

vardr: ‘Çünkü Ümmü Mektûm fecir dogmadan ezan okumaz.’ Bu ha-

disi Buhar i Hz Aie’nin hadisi olarak aktarmtr.

Altnc hadis Ebu Davud’a aittir. Ebu Davud Ebu Hureyre’nin

öyle dediini aktarr: ‘Hz. Peygamber öyle buyurmutur: ‘Eli su ka-

bnda olduu halde ezan duyan bir insan ihtiyacn gidermeden elini

su kabndan çekmesin.’

Yedinci hadis, Nesai’ye aittir. Nesai, Asm b. Zerr’in öyle dedii-

ni aktarr: ‘Huzeyfc’yc sorduk: ‘Hz. Peygamber ile birlikte hangi saatte

sahur yapardnz?’ ‘Aydnlkt, fakat güne domamt’ diye cevap ver-

miti.

Sekizinci hadis Müslim’e aittir. Müslim Enes’n öyle dediini ak-

tarr: ‘Hz. Peygamber ile birlikte sahur yaptk, sonra namaza kalktk.’

‘Bu ikisinin arasnda ne kadar süre vard’ diye sorduumda ise ‘Be ayet

(okunabilecek bir süre vard)’ diye karlk vermitir.

Dokuzuncu hadis, Müslim’e aittir. Müslim, Sümûre b. Cündub’ün

öyle dediini aktarr: ‘Hz. Peygamber öyle buyurmutur: ‘Bilal’in

okuduu ezan veya fecrin beyazl sizi sahur vakti hususunda aldatma-

sn.’ Hammad hadisi müdahale ederek aktarmtr.

Sahur hadislerini zikretmemizin nedeni, sözümü duyanlarn bu

hadisleri örenmelerini salamaktr. Böylece, vardmz bâtnî yorum-

larda söz ve fiil bakmndan Hz. Peyga^nber’n iaret etmi olduu hu-

suslarn dna çkmadmz örenilir. Çünkü bu grubun efendisi

Ebu’l-Kasm el-Ciineyd öyle demitir: ‘Bizim bu ilmimiz Kitap ve

Sünnet ile snrldr.’ Cüneyd unu demek ister: Biz sûfler ilmimizi Al-

lah’tan -biz onu kitaplardan veya adamlarn sözlerinden almadk- alsak
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bile, Allah bize peygamberlerinin -Allah’n rahmeti üzerlerine olsun-

kendi katndan getirdikleri bilgiyle çelien bir ilim olarak öretmedi.

Bu bilgiler, söz gelii zikrettiimiz hadisler ile veya Allah’n herhangi

bir kitaba indirdii vahiylerle çelimez. Bilakis bize verilmi olan bilgi,

Allah'n kulu Hzr hakknda söyledii gibidir. Allah ona rahmet verdi-

ini ve kendi katndan ona bilgi örettiini bildirmitir, te Allah ka-

tndan öretilen vehbî bilgi budur. ‘Eh/- i kitap kendilerine indirilen vah-

yin gereini yapsalar ve Tevrat’n ve Incil’in hükümlerini hakkyla yerine

getirselerdi, üzerlerinden yerlerdi
’ 135

ayeti, bu bilgiye iaret eder. Baka
bir ifadeyle, vehbî bilgiye iaret etmektedir. Ayn zamanda cAyaklarnn

altndan yerlerdi.’
13* Bu ise, çalmayla elde edilen ilme iaret eder. Söz

konusu bilgi, bu ümmetin içinden takva sahiplerinin ulat bilgidir.

Çünkü o, çalmayla elde edilen bilgidir, çünkü o, bir davrann neti-

cesidir ki davran da takvadr.

Bilmelisin ki, sahur kelimesi, seher’den türetilmitir. Seher, aydn-

lk ve karanln karmdr. Baka bir ifadeyle sahur yemei vakti, ka-

ranlk ve aydnln karmdr. Bu bakmdan sahur, bir yönüyle gün-

düze bir yönüyle geceye bakar. Geceye baltan yönü bakmndan ari

sahuru ‘gda’ diye isimlendirmiken gündüzün hükmünü gecenin

hükmüne baskn klmtr. Ayn eyi iftarda yapm ve onun acele ya-

plmasn emretmitir. Böylelikle ari, iftarda da, gündüzün izlerinin

bulunmas nedeniyle gündüzü geceye baskn klmtr, iftarda yemek,

gündüzün iz ve kantlar ortadan kalkmadan gerçekleir. Çünkü gün-

düz dönmütür, çünkü gündüz, ilk güne pcrdedarum dier güne
pcrdcdarmn batna kadar domasyla gerçekleir. Onun batyla ise,

günein cismi batar. Gündüzün gecenin bandaki izleri ise, günein

ufuktaki beyazln batna kadardr. Onun gecenin sonundaki eserleri

ise, ille fecrin doumundan günein doumuna kadardr. u var ki ilk

fecrin doumu, dini bakmdan yemek yemeyi engellemez. kinci fecir

hakknda ise görü ayrl vardr. (Yemek yenilmeyecei hakknda)

Görü birliine varlm konu ise, (afakta doan) kzllktr. Bundan

önce olan ise, sahur olmad gibi bundan sonraki ksm da gündüz-

dür.

Kuku niteliinin durumu da böyledir. Bir yönü gerçee, bir yönü

ise aklî konularda yanla bakar. (Helal veya haram olduu kukulu an-

lamndaki) Miiteabihin bir yönü helale bir yönü harama bakar. Bu
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nedenle ilk fecir ‘yalanc’ diye isimlendirildi. Gerçekte o yalanc deil-

dir. Yalann fecre izafe edilmesinin nedeni, sahura kalkan kimsenin

yemenin yasaklandm zannedecek olmas ihtimalidir; Halbuki öyle

deildir. Çünkü (ille fecrin ortaya çkmasnn) illeti, günein nlarnn
denizin üzerine vurmasndan ibarettir. Böylece nlar uzamaya balar.

Güne yükseldiinde ise, denizden ufka yansm bu k kaybolur. Ar-

dndan karanlk gelir ve günein bize yaklar. Böylelikle günein, tpk kanatlarn açm bir ku gibi, ufukta ortaya çkar. Bu ne-

denle ari onu ‘uzayan’ diye isimlendirdi. Ik güne douncaya kadar

artn sürdürür. Gerçek ve batl da böyledir. Köpük ise kuruyup gi-

der. nsanlarn yararland eyler ise kalr. Kastedilen ey, doru fecir-

dir. Bunlarn arasnda bulunan ise, sahur vaktidir (seher). Kukuda or-

taya çkan iki kukunun arasnda bilgi bulunur. Bilgi, bir eyin kuku

olduunu ortaya çkartan eydir. Böylece kukuyu bilmenle, doru ba-

tldan ayrr. Ayn ekilde birinci fecrin yeryüzüne yansmas ve bu es-

nada ortaya çkan karanlkla da, bu ilk fecrin oruç tutmak isteyeni ye-

mekten engellemeyecei ortaya çkar. Bu nedenle Araplar onu ‘kurt

kuyruu’ diye isimlendirmitir. Çünkü vahi hayvanlar içinde ondan

daha habisi bulunmad gibi ondan daha hilekar da yoktur. Çünkü

kurt küçümsensin diye zayflk gösterir ve dikkate alnmaz. Böylelikle

avn yakalama amacn gerçekletirir. Kurdun kuyruu köpein kuy-

ruuna benzer ve onu tanmayan kimseler kendisini köpek zanneder ve

ondan korkmaz. Bu bakmdan kurt, ikiyüzlü insana benzer.
1

Hz. Peygamber, bu vakitte sahur yemeinin yenilmesini emretmi

ve öyle demitir: ‘Sahur yemei, Allah’n size verdii bir berekettir.’

Peygamber bu emrini, sahurun terk edilmemesini söyleyerek pekitir-

mitir. Öyleyse Peygamber, sahur yemeini açkça emrettii gibi onu

terk etmeyi de yasaklam, gerekliliini vurgulamtr. Bu yönüyle sa-

hur yemei, vitir namazna benzemitir. Vitir namaz, Allah’a yakla-

mak maksadyla klnmas emredilmi bir namazdr. Bu bakmdan vitir

namaz, güçlü sünnettir. Baz afii fakihlcrinc göre dc vaciptir. Sahur

yemei ise, namaz türünde vitir namazndan daha güçlüdür. Bu konu-

da terk edilmesi açkça yasaklanmtr. Burada emir, gerçein ve yanl-

n örenilmesini salamak için kukuyu aratrmak konumundadr. -
te bu, sahur yemeindeki berekettir., Çünkü bereket, art demektir.

Sahur yemei, bir yandan emrcdilmilii dier yandan terkinin yasak-
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[anmasn içermesi bakmndan dier yemeklere ilave olmutur. Dier

yemeklere ait böyle bir hüküm yoktur.

Sonra, Hz. Peygamber sahur yemeini Ehl-i Kitap ile bizim ara-

mzda ayrc bir özellik yapmtr. Bu yönüyle sahur yemei ya Al-

lah’n kitap ehline olmakszn sadece bize tahsis ettii eylerden biridir

veya kitap ehlinden ayrabilmemiz için kendisini korumay bize em-

retmitir. Çünkü sahur yemei onlara olduu kadar bize de emredil-

mitir. Onlar ise baka birçok hususta olduu gibi sahur yemeinin

hakknn korunmasnda arya kaçmtr. Her ild yorum da caizdir. R
yorum, sahurun geciktirilmesini ve iftarn öne alnmasn da içerir. Bu-

rada Ehl-i kitab, 'kitaplarnn gereklerini yerine getiren kimseler’ ola-

rak anlarsak, Allah Teaia’nn iftar öne almann faziletini ve sahuru ge-

ciktirmeyi onlara kar bize tahsis ettiini anlarz. Allah bunu onlara

indirmemi, onlar bunun faziletinden mahrum kalmlardr. Bunu bil-

seler de bilmeseler de, Ehl-i kitabn Allah katndan kendilerine indiril-

mi bir kitabn bulunduu kimseler olduunu dikkate alrsak, Ehl-i ki-

taptan ayrmamz için Allah Teala’nm bunu pekitirdiini kesin olarak

örenirdik. Çünkü onlara da sahur yemei emredilmi, fakat bunu

yapmayarak onlar emre yazk etmilerdir. Sahur yemeini gerekli gö-

ren kimse, tek bir lokmayla yetinebilir. Bu sayede, kendisiyle kitap ehli

arasndaki fark ortaya çkar. Olabilecein en az budur. Ekle (yemek)

olarak okuyan kimse ise, beslenmeyi kastetmitir.

Sahur yemeindeki srar, Hz. Peygamber’in onu yerine getirdii-

ni, geciktirerek yaptm ve insanlar ona tevik ettiine iaret eder.

Hz. Peygamber, hem sözüyle hem davranyla sahura kalkmay adet

edinerek, namaz söz konusu olduunda ‘Haydin namaza’ dedii gibi

öyle buyurmutur: ‘Buyrun, mübarek yemee!’ Hz. Peygamber’in sa-

hur konusundaki srarnn vc sahura kalkmay kalkmamaya üstün tut-

masnn bir göstergesi de, engel ortaya çktnda -ki engel doru fe-

cirdir (fecr-i sadk)- insann (yeme içme) ihtiyacn tamamlayabilecei-

ni belirtmesidir. Bir ehirde doru fecir domadan ezan okumayan bi-

rinin (fecir vaktini bildiren ezan) okuduunda, sahuru brakmak farz-

dr. Ru gibi insanlara örnek olarak Hz. Peygamber zamannda Ümmü
Mektûm’u verebiliriz. Ümmü Mektûm hakknda öyle denilmitir:

‘Eliniz su kabnda bulunup su içerken Ümmü Mektûm’un sesini duy-

duunuzda, suyu içiniz.’ Nitekim Huzeyfe öyle .demitir: ‘Doru fe-
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cir, gündüzdür, fakat henüz güne domamtr.’ Böylelikle hükmü

vakte ait saymtr ki o da, varlktr. Bu durumda uzaklatrmak, kal-

drmaktan daha kolay olmutur. Çünkü uzaklatrlan ey, yoktur; kal-

drlmasn stediin ey ise, vardr ve bilfiil olarak hüküm sahibidir. Bu

ise, senin yiyor ve içiyor (olmandr.) Öyleyse, kaldrlncaya kadar hü-

küm (bu var olan) duruma aittir.

çinde bulunduu durumda kul üzerinde hüküm sahibi olan ilâh

isimde de durum böyledir. Böyle bir durumda hükmü bulunmayan Al-

lah’n baka bir ismi kendisini talep ettiinde, kulun, kendisine kar

yükümlü olduu ismin hükmünü yerine getirmeden bu lâhî isimden

ayrlmas uygun deildir. Kul o ismin hükmünün gereini tamamlad-

nda, kendisini talep eden bu yeni lâhî ismin gereini saygyla yerine

getirir. Dünya ve ahrette durum böyledir. Bu duruma örnek olarak,

lâhî isimlerin hakknda farkl hükümlertad günah bir davran söz

konusu olduunda bir ahs üzerinde et-Tevvab isminin hakim olmas-

n verebiliriz. Buna karn el-Muntakim ismi ‘günahkâr kulla ben ilgi-

lenmeliyim’ der. Er-Rahim ve el-Gaffar isimleri dc ayr ayr ‘o kul bana

düer’ der. Böylelikle ilâh isimler, günahkârn durumu hakknda farkl

hükümler dile getirir: Hangi lâhî isim o kul üzerinde ve onunla ilgili

durumlarda hüküm sahibi olacaktr? Bunun üzerine et-Tevvab’ bulur-

lar ve er-Rallim ismi el-Müntakim ismine kar güç kazanr ve öyle

der:
cBu isim o kulda benim vekilimdir. Çünkü ben kula merhamet

etmeseydim, tövbe etmeyecekti.’ Böylelikle, el-Müntakim ismi talebin-

den uzaklatrlr ve Rahim ismi kulu teslim alr, et-Tevvab ismi ise,

(tövbe etmi) günahkâr kulu itaatten baka bir itaate doru Rabbine

döndürür. Halbuki daha önce lclu günah ve inkârdan itaate döndür-

mütü. Bu tövbekâr azledilmemitir, çünkü tövbe bazen günahtan do-

lay yaplmaz. Bilakis tövbe ederek kul bütün itaatlerinde ve her vakitte

Rabbine döner.

Bir yerde hüküm sahibi olan isim, el-Hazil (baarszla düüren)

ismi olabilir. Bu isim, kuldan bir itaatsizlik ortaya çktnda kul üze-

rinde hüküm sahibi olur. Böyle bir durumda ise, lâhî isimlerin farkl

hükümler tamas daha güçlü ve iddetli bir hale gelir. Çünkü bu dav-

ran, o isimlerin (farkl hükümlerini) çarr. el-Hazil ismi ise, her bi-

rinin yaptndan haberi olmayacak ekilde, bu isimler ile kul arasnda

bir görevli haline gelir. Bu esnada er-Rahim ismi öyle der:
C

el-Hazil
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ismi beni çard, o bana el-Müntakim ismine kar yardm edecek.’ El-

Muntakim ismi ise öyle der:
C
el-Hazil ismi beni çard ve er-Rahim

ismine kar bana yardm etmi demektir.’ Er-Rahim ve el-Müntakim

isimleri el-Hazil ismine döndülderinde ise, ondan kendilerine dönük

bir yardm görmezler.

Bu noktada (el-Hazil isminin neticesi olarak kulun) ‘baarszlk’

eylemi bir inkâr ise, zt hükümlü iki isim olan cl-Mmtakim ve er-

Rahim isimleri arasnda hüküm vermek üzere hakem konumundaki el-

Adl ismi gelerek öyle der: ‘Allah bana sizin aranzda hüküm vermemi

emretti.’ Burada söz konusu olan emir, ‘O ikisinin arasm adalet ve sulh

yoluyla düzeltiniz’
137 ayetinde geçer, el-Adi ismi geldiinde, isimlerden

her bir grup ‘bu kulu son nefesine kadar gözleyin’ der. inançsz olarak

bu bedenden ayrlrsa, el-Müntakim ismi kendisini teslim alsn ve sen

-er-Rahim- ve senin grubun olan isimler ondan uzaklan.’ Er-Rahim

ismi öyle der; ‘Rahmet gazab geçmitir. Ben önceyim ve geride kal-

mam.’ el-Adi kendisine öyle der: ‘Öncelik, boyut sona erdiinde dik-

kate alnan bir eydir, boyut henüz sona ermemitir. Brak da el-

Müntakim ismi günah ileyip (mutlulua ermekten) baarsz kald
dönem boyunca kendisinden gerekli olan hakkn alsn. Bu boyutun

sona ermesi kadardr. Bittiinde ise, talebini yenileme hakk enindir.

(Bütün isimlerin anlamlarn kendinde toplayan) Allah ismi de, diledii

ekilde hüküm verir. Beni hüküm vermem için göndermise, bilgimin

gerektirdii ekilde hüküm vermi oldum. Allah (benim yerime) el-

Mufdil veya el-Müntakim isimlerini görevlendirirse, onlardan biri ken-

disine izin verildii ekilde hüküm verir.’ Böylelikle bu tarzda kavgay

brakrlar.

Bu yerde el-Hazil isminin sonucu inkâr deil de bir günah olabilir

(kul inkâr etmemi, sadece günahkâr olmutur). Tekrar bu ilâh isimler

arasnda kartlk ortaya çkar. Bunun üzerine el-Hakem -ei-Adl- ismi

gelir ve isimlerden her bir grubu konuturur, onlarn iddialarn dinler,

.

her birinin kendine göre doruyu iddia ettiini görür. Bunun üzerine

el-Adi, ilâh isimlerden (iddialarn kantlamak üzere) kant göstermele-

rini ister. el-Müntakim ismi öyle der: ‘Bir davrann gerçeklemesin-

den daha açk ve kesin bir kant olabilir mi? Söz gelii kul içki içmise,

‘Bu adamn sarho veya hrsz veya katil’ veya hangi suçu ilemi ise-

‘oldunu görmüyor musunuz?’ Bunun üzerine el-Hakem ismi öyle
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der: ‘Bu fiiller gerçeklemi olsa bile ortada kuku vardr. Hakim kant-

sz hüküm veremez. Söz gelii arap içmi olmak, insann haram iledi-

im ifade etmez. Belki de adam hastadr veya zorda kalmtr. Böyle

bir durumda ise kendisine helal olan bir eyi kullanm demektir.

(Adam öldürmek söz konusu olduunda) Belki de bu adam babasnn

katilini öldürmü veya velisi olduu bir insan öldürmü veli »de katilin

yaptnn bir karl olarak katil öldürmü olabilir. Bunu ancak ka-

ntla bilebilirim. Evet, adam görünüte günahkârdr, fakat böyle bir

kuku da vardr.’

El-Muntakim ismi ise öyle der: ‘Hasmm olan ilâh isim bu gü-

nahkârn içki içerek veya birisini öldürerek veya o esnada yapm oldu-

u herhangi bir günahkârlkla Allah’n belirledii snr atn benim

karmda kabul etmektedir.
5 Er-Rahim ismi öyle der: ‘Evet, doru

söylüyor! Fakat benim o yerde güçlü bir otoritem vardr ki bu otorite

beni engellemektedir ve el-Muntakim ismine kar bana elik etmekte-

dir. Halcim olan el-Adl ismi öyle der: ‘O kimdir?’ er-Rahim ismi, ‘el-

Mümin ismidir, iman yeri olan kalbine konuk oldu ve artk eman sahi-

bidir
5

diye karlk verince., halcim ‘Çar onu bakalm’ der. Bunun üze-

rine el-Miimin ismi gelince hakem kendisine öyle der: ‘Burada yolcu

musun, yoksa hanc m?’ Bunun üzerine el-Mümin ismi ‘Bu yer (kul),

benim malm ve müikümdür. Bu davran sahibinin bana kar çkt
her fiil ki, o günahkârdr -Allah hayrn versin- beni hakikatimin gere-

ine göre her durumda kullanr, her yerde ona muhtacm. Bunun üze-

rine el-Hakem ismi el-Muntakim ismine öyle der: ‘Sen günahkârdan

geri dur ki, Allah ismine en yakn perdedar isim olan el-Mürid ismiyle

istiare edelim.
5 El-Mürid ismi bu kul ve bu hüküm hakknda irade

yetkisine sahiptir. böyle devam eder. En sonunda ömür biter.

Ömür, ölüm diye isimlendirilmi eceldir. Kul günahkâr ölürse, el-

Mürid ismi kendisini teslim alr. Ölüm esnasnda tövbe ederse, el-

Muntakim ismi kendisinden büsbütün arda kalr ve er-Rahim ve arka-

dalar kendisini teslim alr. Öyleyse günahkârda ecelin sona ermesi,

ölüm zamannda gerçekleirken kâfir hakknda ise daha önce ifade etti-

imiz üzeredir. Bunu bilmelisin!

Elli yedinci ksm sona erdi, onu elli sekizinci ksm takip edecek-

tir.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
ELL SEKZNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

FASIL ÇNDE VASIL

Kuku Günü Orucu

Tirmizi, Ammar b. Yasir’in öyle dediini aktarr: ‘Kukuya kapl-

d günde oruç tutan kimse, hiç kukusuz, Ebu’l-Kasm’a kar gelmi-

tir.’ Tirmizi, bu hadisin hasen-sahih hadis olduunu söylemitir. Bil-

ginlerin çounluu, kuku gününü Ramazan’n bir parças olarak tut-

mann haramlnda görü birliine varmken onun gönüllü oruç diye

tutulup tutulamayaca hakknda görü aynlgma dümülerdir. Bir

ksm bunu mekruh sayarken bir ksm caiz saymtr. Bana göre

Ammar’m hadisi, nas olmad gibi ayn zamanda Peygamber’e ulaan

bir hadis de deüdr. Aksine bu hadis, Ammar’n kendi görüü olabile-

cei gibi Hz. Peygamber’den gelen bir rivayet de olabilir. Bir ksm ise,

öyle düünmütür: Bir insan bu günü Ramazan orucu diye tutar, son-

ra da Ramazan günü olduunu kesin olarak örenirse, oruç tutmu

olur.

VASIL

Bâtnî Yorum

Bir tercihte bulunmakszn, iki ey (veya durum) arasnda kalmak

anlamna gelen kuku. Hakkn görmesi ve duymas (gücü) olan kulun
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durumuna benzer. Hak birinin ise; onun Hak olduu söylenir. Duy-

mann kula nispet edilmesini dikkate alan kimse ise, onun kul olduu-

nu söyler. Burada, deerlendirmelerden birini dierine üstün klacak

bir durum da yoktur ve bu nedenle her ikisi de anlamsz hale gelir. On-

lar dütüünde ise, asl hükmü üzerinde kalr. Asl ise kulun ve Rabbi

varldr. Bu ise, bir açdan, dini ve teorik balamdan asildir.

Bu asldan önce dikkate alman -ki bu asl onun ayrntsdr- asln

asl ise, kulun hakikatinde Rabbin varldr. Bu da bir açdan kef ve

eriat kaynakl aikarn asldr. Bu konuda sana göre güçlenen inanana

göre hareket etmelisin! Senin merebin her neyse, onun snrnda dur

d, o konuyla ilgili doru yorum açk seçik ekilde ortaya çilesin. Böyle

bir durumda ise, kef ve vecd ehli olursun.

FASIL ÇNDE VASIL

Gönüllü Oruçta ftarn Hükmü

Baz bilginler, gönükü oruca balayp bir mazeret nedeniyle oru-

cunu bozan kimsenin kaza etmek zorunda olmadyla ilgili bir görü

birliinden söz etmitir. Bir mazeret olmakszn kastla orucu bozann

durumu hakknda ise görü ayrlna düülmütür. Bir ksmna göre

kaza etmek gerekirken bir ksmna göre ise kaza etmesi gerekmez.

VASIL

Bâtnî Yorum

nsan gönükü kulluu yerine getirecei bir ibadete baladnda,

kendisini kullua mecbur etmitir. Çünkü bu mecbur edite kul kendi

aslna dönmütür. Öyleyse onun bu esnadaki durumu, zorunlu kulluk-

tur. Bu kez farzda kendisine gereken ey gönükü ibadette de kendisine
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gerekir. Hakkn bu ibadette kulu serbest brakmasn dikkate ala kim-

se, bu fiilde kulun hükmünün ondan kalkmayacan söyler. Çünkü o,

seçimi zorunluluk yerine yerletirmesi bakmndan Hak ile didimeye

sevk etmi, zorunlu ibadete gönüllü ibadet muamelesi yapmtr. Diler-

se gönüllü olarak kaza eder, dilerse kaza etmez.

Bu meselenin bâtn yorumu hakknda söz uzar. Bu kitapta bu öl-

çüde açklama yeterlidir. Çünkü yükümlülük, ister zorunlu ister gönül-

lü olsun, kulun varlm ispat eder.

FASIL ÇNDE VASIL

Unutarak ,Oruç Bozan Nafile Oruçlu

Bilginler, bu kii hakknda görü ayrlna dümütür. Bir grup

kaza etmesi gerektiini ileri sürmüken baka bir grup ise kaza etmesi

gerekmediini ileri sürmütür. Bana göre ise, bu konuda hadis bulun-

duu için kaza etmesi gerekir.

VASIL

Bâtnî Yorum

Unutan, bir eyi seçtikten sonra seçtii eyi yapmay brakan kimse

demektir. Unutma heva ve hevesle ilgilenmekten kaynaklanrsa, kaza

etmek gerekir; unutmann nedeni lâhî bir isim veya hal veya makam

ile ilgilenmek ise, kaza etmek gerekir. Burada kaza, gönüllü yapt e-

ye göre onun üzerinde hüküm vermek demektir.
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FASIL ÇNDE VASIL

Aure Günü Orucu

Bilginler hangi günün yasakland hakknda görü ayrlna dü-
mütür. Bir, ksmna göre onuncu gündür ki, bu doru görütür. Ben

de bu görüteyim. Bir görüe göre ise, dokuzuncu göndür.

VASIL

Bâtnî Yorum

Burada, el-Evvel ve el-Ahir isminin hükümleri vardr. Kendi zat-

nn birliinde yerletirilen kimse, onuncu günü tutar. Çünkü on, ba-

samakl saylarn ilkidir. el-Ahir isminin makamna yerletirilen kimse

ise, tek saylarn sonuncusu olan dokuzuncu gün oruç tutar. Aure
orucu tevik edilmi bir oruçtur. Farz olup olmad hakknda görü

ayrl bir yana, Ramazan orucundan daha önce farz klnmt. Bu
‘ nedenle Aure orucu vaciplik konumu kazand gibi hükmü dc vacip

orucun hükmüdür. Aure orucunu tutan kimse, bir yandan farz (iba-

detlerin sonucu olan) yaknlk ile nafile yaknl gerçekleir. Ayn za-

manda, bu makam sahibi de iki müahede sahibi ve tecelli haline gelil-.

Bu ikisini, Aure günü orucunu tutan kimse olmas bakmndan onlar

zevk yoluyla bilen kii bilebilir.

VASIL

Aure Günü Orucunun Fazileti

Müslim, Ebu Katade’nin Hz. Peygamberin Aure günü orucu

hakknda öyle dediini aktarr: ‘Aure’nin bir önceki senenin kefareti
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olacan Allah’tan umarm.’ Aure gününün gücündeki hareket, her

birinde kendisine yakan oruç ibadet yerine getirildiinde, bütün se-

nenin günlerine denk olmutur. Aure günü, önceki sene tutulan bü-

tün oruçlar yüklenmitir. Bu nedenle (bu günü tutabilen kimse) fazi-

letli gece ve günler içinde yaplan hiçbir hara nedeniyle cezalandrl-

maz. Bununla birlikte Ramazan olduu kadar Arife günü, kadir gecesi

ve Cuma günü bu günden daha faziletlidir.

(Kendisinden faziletli günler karsnda) Aure günü, kendisinden

daha üstün bir insana namaz kldran imama benzer. Örnek olarak, üs-

tünlüü kesin olan Hz. Peygambere namaz kldrnda (sahabeden)

bn Avf 1 verebiliriz. Böyle bir imam, (imamlk yapt insan) üstün ol-

sa bile, cemaatin unutmasn yüklenir. Öyleyse Aure günü orucunun

bütün senenin günlerinde ilenmi günahlar tamas yadrganamaz.

i müahede ettiinde veya Icef sahibi olduunda, söylediimizin

doruluunu görürsün.

ari (Peygamber’in) ve arifin ‘Allah’tan umarm.’ demesi, Allah’a

duyulan hüsnü zandan kaynaklanr. Bu ifade, Allah karsnda söylenen

bir sayg ifadesidir. Bununla beraber o, Allah’n günah örtecei hak-

knda bir bilgiye de sahiptir. Allah öyle der:
‘Umulur ki Allah, onlarn

tövbelerini kabul eder ,’ 138 Ayette geciktirme ifadesi gelse bile, Allah kul-

larnda neyi uygulayacan bilir. Bu nitelik, yaratlma daha layktr,

çünkü o, Allah onu bildirmese bile gerçek anlamda kula aittir. Allah

bildirdiinde ise, Allah karsndaki saygnn gerei olarak asl üzerinde

kalr. Dikkat ediniz! Hz. Peygamber kesin olarak ölecei halde, Allah

onun hakknda öyle der:
c
Sen de ölümlüsün, onlar da ölümlüdür.’

139 Hz.

Peygamber Baki mezarlna geldiinde, (Allah dilerse eklinde bir) is-

tisnada bulunarak, kabirler üzerinde durmu, onlara selam vermi ve

öyle demitir: ‘Allah izin verirse, biz de size katlacaz.’ Peygamber

burada kesin olan bir konuda istisnada bulunmutur. stisnann iman-

da veya ölümde olmas birdir, çünkü her ikisi de Peygamber için ke-

sindir. Öyleyse bu ifadeyi kullanmak, Allah’a kar bir saygdr. Çünkü

Allah ona öyle emretmitir: ‘'Allah dilemedikçe' demeden yarn bir eyi

yapacam deme .’140 Hz. Peygamber, (bir eyi yapmak anlam tayan)

‘katlacaz’ sözünü kullannca, Allah emrine uymak üzere istisna (di-

lerse) ifadesini kulland.
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FASIL ÇNDE VASIL

Geceden Niyetlenmeksizin Bu Orucu Tutmak

Bühari, Seleme b. Ekva’nn öyle dediini aktarr: (Hz. Peygam-

ber, Elem (kabilesinden) birine insanlara öyle nida etmesini emretti:

‘Kim yemek yemise, günün kalann tamamlasn. Yememi olan ise,

oruç tutsun. Çünkü bugün Aure günüdür.’ Öyleyse Hz. Peygamber

(Aure orucuna) geceden niyedenmemi bir insann durumu ile Ra-

mazan’n ilk günü geceden oruca niyedenmeyen ve yiyenin durumuyla

bir sayd. O günün Ramazan günü olduunu örenen bu kiiye yemek

yememesi ve kaza etmesi emredilmitir. Hadis, güvenilir bir hadistir.

Hz. Peygamber öyle der: ‘Günün kalan ksmn tamamlasn.’ Onu

‘oruçlu’ diye isimlendirmedi.

Ebu Davud’un Abdurrahman b. Seleme’den, Seleme’nin de amca-

sndan aktard u hadis de Buhari’nin hadisini destelder: ‘Eslen (ka-

bilesi) Peygambere geldiinde, Peygamber onlara öyle sormu: ‘Bu

gününüzü oruçlu geçirdiniz herhalde?’ Onlar ‘hayr’ diye cevap verince,

Hz. Peygamber ‘Öyleyse günün kalan ksmn tamamlayn vc kaza edi-

niz’ demitir. Bilginler bu hadisi güvenilir hadise katmamtr.

Hz. Peygamber, böylelikle, kendisinde fazileti kullara yükselen Al-

lah’n srr bulunan bu günün saygnln dikkate almtr. Burada,

oruçlu olunmasa bile, yemek vc içmekten uzak durmann fazileti de or-

taya çkar. Bu ise, sûflerin sözlerinde iaret ettii açlktr. Ben de bu

konuda u dizeleri söyledim:

Aç kalrm, oruç tutmam

. Çünkü nefsini orucun sevabnda benimle didiir

Onun bu küçük ücreti olmasayd, derdi ki

Orucu tutmak ve yerine getirmekfarzdr.

Çünkü kul Allah’n kuludur, asla olamaz!

Gerçekte bir kimsenin hedefi!



Elli Sekizinci Ksm 145

Hz. Peygamber bu orucu kaza etmeyi emrettiine göre, günü ka-

çrldnda (kaza edilen) belirli adaa deil Ramazan’a benzetmesi

güçlenir. Adak orucu, sahibi geceden niyetlenmediinde günün kalan

ksmn tutmu olsa bile, kaza edilmez. Peygamber ise, bize onu tut-

may emretmi ve tevik etmitir. Ayn zamanda Peygamber bize Ehl-i

kitap olan Yahudi ve Hristiyanlara aykr davranmay da emretti. Bu-

rada aykr davranmann konusu, Allah’n kendilerine izin vermedii

konularda onlarm yaptklar, deitirdikleri ve yasa haline getirdilderi

hususlarla ilgilidir. Biz Peygamberlerinin onlar adna yasa yapt ey-

ler ile kendilerinin yasa yaptklarn ayrt edemeyiz. Bu nedenle Hz.

Peygamber, onlara kar çkmay bize emretti. Bunun istisnas ise, biz-

zat Peygamberimizin onlarn eriatlarndan onaylad ve kesin bir e-

kilde bize bildirdii hususlardr. Böyle hükümlere örnek olarak, dul

zâninin recmedilmesini ve unuttuktan sonra hatrlayann namazn

klmasn örnek olarak verebiliriz. Aure orucu belirlendiinde, onu da

örenmi olduk.

Allah Peygamberleri hakknda öyle der:
‘

Onlar Allah'n hidayet et-

tii ve rehberliklerine uyulan kimselerdir
” 41 Baka bir ayette ise ‘Nuh’a

vasiyet ettii eyi sizin için (de) uygun gördü
’142 buyurur. Hz. Peygamber

ise öyle buyurur: ‘Biz Musa’ya sizden daha yalcnz.’ ‘Biz’ derken, ken-

disini ve ümmetini kast etmitir. Böylelikle Yahudilerden Musa’ya daha

yalcn olduk, çünkü onlar, Musa’nn getirdii her eye iman etmemi-

tir. înansalard, Hz. Muhammed’e ve getirdii kitaba da inanrlard.

Bize ise, Hz. Peygambere ve kendisine indirilene inanmamz emredil-

di. Sonra, Hak da bunu bizden bildirmitir ti O’nu haberi dorudur.

Öyleyse Muhammed ümmeti içinde kitabn bir ksmna inanp bir ks-

mna inanmayan kimse bulunamaz. Bu da, (Haktan Müslümanlara

dönük) ilâh bir inayettir. Çünkü Allah, bizim böyle bir durumdan ko-

runduumuzu bildirmitir ki, bu da bizim admza bir müjdedir. Allah

öyle der:
‘Peygamber kendisine indirilene inand, müminler de inand,

hepsi Allah'a, peygamberlerine, kitaplarna inand. Peygamberlerden hiç bi-

rini ayrt etmeyiz ” 43

Musa’nn getirdii hükümlerden birisi, Aure günüdür. Biz de ona

inandk ve Peygamberin emriyle tpk Musa'nn farz olarak tutmas gi-

bi bir farz olarak onu tuttuk, halbuki o bizde bir farz deildi. Sonra,

bize Ramazan’ farz kld ve Aure gününde serbest brakldk. Bu ne-
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dcnic biz, önceliklilk yoluyla onu tutar ve farz ve nafile sevabn Mu-

sa’nn inananlarna ilave bir derece olarak birletiririz. Peygamber, bize

Yahudilere kar çkmay ejnrettii gibi, Aure’den önceki dokuzuncu

ve on birinci gün de. oruç tutmay emretmi ve öyle demitir: ‘Aure

gününü oruç tutunuz ve bu konuda Yahudilere muhalefet ediniz. On-

dan önce ve sonra da birer gün oruç tutunuz.’ Halbuki Peygamber,

Musa’ya kar çkn demedi, çünkü Allah bizi Peygamberlere kar çk-

maktan korudu. Bunun yerine Allah, onlarn baz hükümlerini bizden

düürdüü gibi bizim admza hüküm yapt baz eyleri de (sonra-

dan) düürdü. Biz bütün eriadardaki hükmü kalkm ve kalan her eyi

inanrz. Bir eye inanmak, yapmayla ilgili bir emir olmad sürece,

onu yapmay gerektirmez. Yahudilerden farkl davranmamz bu ölçüy-

le snrldr.

Bu nedenle bilginlerimiz, Aure’nin Muharrem’in dokuzuncu gü-

nü olduunu zannetti. Halbuki onun onuncu gün olduu görüümüzü

destekleyen hususlar aktardk. Bu rivayet, Ebu Ahmed b. Ali el-

Cürcanî’nin bn Huyey’den, onun Davud b. Ali’den, onun babasndan,

onun dedesinden aktard hadistir. Hadiste Peygamber öyle der: ‘Ge-

lecek seneye ularsam, bir gün öncesinde ve sonrasmda oruç tutaca-

m.’ kinci hadisi ise Müslim, Hakem el-A’rac’tan aktarr. öyle der:

‘Örtüsünü zemzeme daldrm iken bn Abbas’a gittim ve kendisine

öyle dedim: ‘Aure günü orucu hakknda beni bilgilendir!’ O da öyle

dedi: ‘Ey Adam! Muharrem hilalini görünce sekiz gün say, dokuzuncu

günü oruçlu geçir.’ Ben de ‘Hz. Muhammed böyle mi tutard?’ diye

sordum. bn Abbas ‘Evet’ diye cevap verdi. Yani gelecek seneye kadar

yaasayd, böyle tutacakt. Söylediimiz hususu, Müslim’in bn Ab-

bas’tan aktard u hadis de destekler: ‘Peygamber Aure günü oruç

tutup tutmay emrettiinde, kendisine öyle denilmiti: ‘Ey Allah’n

Peygamberi! Bu gün Yahudi ve Hristiyanlarn sayg gösterdii bir

gündür.’ Bunun üzerine Hz. Peygamber ‘Gelecek yl geldiinde, Allah

izin verirse, dokuzuncu gün de tutarz’ demitir. Sonra öyle demitir:

‘Gelecek yl gelmeden Hz. Peygamber vefat etmiti.’ Dolaysyla Hz.

Peygamber -ayet tutsayd- dokuzuncu günü Aure olarak tutmayacak-

t. Aure gününün ise Muharrem’in onuncu günü olduu kesinlemi-

tir. Öyleyse bu kantlar ortadayken dokuzuncu gün Aure’dir denile-

mez.
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Dokuzuncu ve onuncu gün orucunun hikmetini, bu bölümde el-

Evvel ve el-Ahir isimlerinde açkladk. Ayn eküde, Aure’den sonra

gelen günün orucu hakknda da benzer eyleri söyledik. Böylece bu

konuda yaptmz açklamalardaki uygunluk örenilir. On birinci gün

Aure orucuna katld gibi el-Ahir ismi de el-Evve! ismine katlr.

Çünkü on basamakl saylarn, on bir ise bileik saylarn ilkidir. Baka

bir ifadeyle ondan sonraki ilk bileik say on birdir. ari’nin Aure’nin

öncesi ve sonrasndaki günü oruçla geçirmeyle ilgili emrindeki hikme-

tine baknz! Böylece Yahudiler ‘Aure orucu bizim admza belirlen-

mitik diyemez. Çünkü farzlarda böyle eyler naho karlanr. Fakat

insan sürekli yapt bir amelde ise, bir engelleme olmadkça, bunun

bir önemi yoktur, insan (Ramazan gelmezden devam ettii) bir oruç

olmadkça, Ramazan’ kastl olarak bir veya iki gün öne almamz bize

yasaklanmtr. Ramazan orucu baka bir omca bitimesin diye, Ra-

mazan bayram orucunun yasaklanmas da hikmetin gereidir. Böylece

Allah, farz nafile ibadetten ayrr. Cuma gününün yorumu ise daha

farkldr', Allah izin verirse, onun orucundan bu bölüm içinde daha

sonra söz edeceiz.

FASIL ÇNDE VASIL

Arife Günü Onc

Bir hadiste Hz. Peygamberdin Arife günü orucu hakknda öyle

dedii aktarlr: ‘Allah'n (bu orucu) geçen senenin ve bir sonraki sene-

nin günahlarna kefaret yapacan umarm.’ Hadisi Müslim, Ebu

Katade’den aktarmtr. Bu günü tutan kimse
,

c

Allah senin geçmi ve ge-

lecek günahlarn balamak ister
’ 14'1 ayetinde peygambere ihsan edilen

iyilikten büyük bir pay elde eder. Bu nedenle Hz. Peygamber, bütün

ömrünü hüküm bakmndan Arife gününü oruçlu geçiren kimse gibi

geçirmitir.

ari, marifet -ki bilgi (ilim) demektir- isminin üstünlüü nedeniyle

bu güne (ayn kökten türetilmi) Arife adn vermitir. Marifet, Pey-

gamber’imizin vahyinin kendisiyle indii Arap dilinde tek bir meful
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alr. Dolaysyla o, birlik özelliine sahiptir. Bu yönüyle marifet, Al-

lah’n kendisiyle bilgiyi isimlendirdii deerli bir isimdir. Marifet,

ehadiyeti (mutlak birlik) bilmektir. lim ise, bazen mutlak birlik ile il-

gili olabilecei gibi -marifetten farkl olarak- bazen onunla ilgili olma-

yabilir. Kukusuz ki, iki lafz, kendisi için konulduklar anlama göre

farkllamtr. Bu balamda, dil bilginlerinin aktard gibi, ilim bazen

dilde ilevi bakmndan marifetin yerini alabilir. Dilciler bu konuda ‘Siz

onlar bilmezsiniz, Allah onlar bilir
’ 145 ayetinden kant getirmitir. Ayetin

tevili,
c
siz onlar tanyamazsnz’ (marifet) demektir. Böylelikle ilim ke-

limesi vekalet yoluyla tek bir meful almtr. Marifet ise, ancak mutlak

birlikte etki sahibidir. Dilciler, bizim bildiimiz eyden habersizdir.

Çünkü ilim de mutlak birlii konu edinir. Zaten marifet de bu sayede

ilmin isimlerinden biri olabilmitir. lim bu noktada asildir, çünkü o

Allah’n bir niteliidir. Marifet ise, Allah’n bir nitelii deildir. Marife-

ti ve ilmi tek bir tanm birletirse bile, bize göre eriatta Allah’n bu ke-

limeden gelen bir ismi de yoktur. Fakat marifet, daha önce belirttii-

miz gibi, ilmin isimlerinden biridir. Arif ise, bize göre, mutlak birlii

bilenlerin ismidir.

lmin de tpk marifet gibi mudak birlii konu-edindiini söyledik.

Bu sayede de ilmi marifet diye isimlendirdik. Söz gelii
:

Zeyd’i ayakta

dururken bildim’ dediimde, burada Zeyd’in kendisini anlatmak iste-

mediimiz gibi onun bizzat ayakta duruunu da söylemek istemeyiz.

Anlatmak istediimiz, ayakta durmann Zeyd ile ilikisidir. Bu ise, be-

lirli tek bir nispet olduu gibi, tek bir konudur. Zeyd’in kendisini yal-

nz olarak marifet ile bildiimiz gibi ayakta durmay da marifet vasta-

syla bildik. Bu durumda ‘Zeyd’i arif oldum’ ve ‘Ayakta durmay arif

oldum’ deriz. Nahivciler buna dikkat etmemilerdir. Onlar, ayakta

durmann Zeyd ile ilikisine yönelen ilmin Zeyd ve ayakta durmaya ili-

en bilgiyle ayn olduunu zannetmitir ki, bu bir yanlgdr. Çünkü

daha önce Zeyd ve ayakta durmak insan tarafndan biliniyor olmasay-

d, bilinmeyen bir eyin bilinmeyen biriyle ilikilendirilmesi doru ol-

mazd. Böyle bir durumda insan, nispet ettii eyin doru olup olma-

dm bilemez. Bu tarz bir bilgi, anlamlarn ölçülerini bilenlere (man-

tkçlara) göre ‘tasavvur’ diye isimlendirilir. Baka bir ifadeyle bu bilgi,

terimleri bilmektir. Tasdik ise, bileikleri (önerme) bilmektir. Tasdik,

bir ey ile dierinden haber vermek üzere bir terimi baka, bir terime
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yüklemek elemektir. Nahivcilere göre
cMübteda ve haber’ olan bu iki

ey, bakalarna göre ‘mevzu ve mahmuldür (yüklem)

Tekrar konumuza dönersek, öyle deriz:. Arife gününün deerini

isminden örendik. Çünkü marifet, mutlak birlikle ilikili olarak tespit

edilmi bir kelimedir. ‘Kukusuz Allah bir ilahtr.’ Mutlak birlik, bürün

nitelikleri içinde Bir’in en deerli niteliidir. Bu balamda mutlak bir-

lik, bütün varlklara yaylmtr. Mutlak birlik bütün varlklara yaylm
olmasayd. Hakkn mutlak birliinin bilinmesi mümkün olmazd. Her-

kes Hakk kendisinden bilir. Hakkn mutlak birliine bir eyin kendi-

sinden baka bir delil yoktur. ‘Nefsini bilen Rabbini bilir.’ Nitekim Hz.

Peygamber böyle buyur'mutur: ‘Ebu’l-Utahiyye öyle demitir:

Her eyde bir ayet vardr

O’nun bir olduunu gösterir

Bir eydeki ayet, söz konusu eyin mudak birliidir. Bu birlik, bir

eyin kendi benzerlerinden ayrmasn salayan özelliktir. Öyleyse

mutlak birlik, kadim veya zaman içinde yaratlm, var ola ve (göreli)

olmayan her eye yaylmtr. Söz konusu birlik her eye son derece

açk bir ekilde yaylm ve ilemi olduu için, kimse bu yayln far-

kna varamaz. Bu durum, kef ve iman sahiplerine göre, hayatn du-

rumuna benzer. Çünkü hayat da her eye yaylmtr. Burada her ey,

hayvanlar gibi canll gözüken eyler olabilecei gibi bitki vc donuk

eyler gibi canllnn gizli kald eyler de olabilir. Öyleyse Allah tar-

tmasz hayat sahibidir. Allah’tan baka her ey, Allah’n hamdini tes-

pih eder. Ancak O’nun övgüsünü bilen kimse tespih edebilir. Bilgin

olmann art ise, hayat sahibi olmaktr. Öyleyse her eyin canl olmas

zorunludur.

Mutlak birlik marifetin konusudur ve mutlak birlik ise, zatnda Al-

lah’a özgüdür. Bu nedenle Arife’nin dndaki günlere göre Arife günü

oruç tutmay üstün tuttuk. Arife’de olsak büe, orucun bize deil, Al-

lah’a ait olduunu anladk. Bu nedenle, Arife’yi görmek için, iftarm

orucuna üstün tuttuk. Anla!

Öyleyse oruç gerçekte Allah’a ait olduu gibi mudak birlik de ger-

çekte Allah’a aittir. Böylelikle oruç ile Arife günü arasnda karlkl ili-

ki ortaya çkmtr. Çünkü her birisi benzersizdir. Çünkü..Arife’nin
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orucu kendisinden sonraki günlerde olduu gibi kendisinden önceki

günlerde de etkindir. Dier günler için böyle bir özellik yoktur. Çünkü

Arife, zamansal bir eydir, bu nedenle de öncelik ve sonralk özelliiyle

snrlanmtr. Kastedilen ey, in banda ve sonunda emir Allah’a ait

olsa bile’ herhangi birini özelletirmeden mümkünleri genel olarak ya-

ratmasnda olduu gibi, Arife gününün de genel etkiye sahip olmas-

dr. Burada önce ve sonra edadan, tamlama olmakszn mebni olarak

gelmitir, çünkü Allah önce ve sonra ile snrlanmaz. Arife gününe ait

olan bu özellik, dier zamanlarda bulunmaz. Bu nedenle Arife kendi

cinsi içinden ayrmtr.

Gerçi Arife günü orucundan amel bakmndan daha güçlü bir ta-

km ameller vardr fakat bunlar zamanla ilgili deillerdir. Baka bir ifa-

deyle bu ameller, zamann kendisine ait deildir. Aure gününün en

bariz özellii, kendisinden önceki seneye kefaret olmasdr. Bu nedenle

Aure günü, gerçekleen eyle ilgilidir. Arife günü ise, hem gerçekleen

ile hem de gerçeklememi olanla ilgilidir. Öyleyse Aure kaldrrken

Arife hem kaldrr hem uzaklatrr. Böylelikle Arife, kaldrmayla uzak-

latrmay kendinde birletirmi, bu özelliiyle Hakka uygun olmutur.

Hak da var olan korumayla ilgili olduu gibi yok olanla da yaratma

ilikisine sahiptir. Böylelikle Arife günüyle ilâh isimler arasndaki ili-

kiler çoalm, onun orucu Arife’den baka günlerdeki oruçtan daha

üstün olmutur. Bununla birlikte belirttiimiz nedenle Arife gününün

orucu iftarndan daha üstündür. Zahir hükümde ise, uymaya ve pein-

den gitmeye aittir. Allah uyma hakknda öyle der:
‘

Bana uyun ki, Allah

sizi sevsin.’
146 Örnek alma hakknda ise öyle der:

4
Allah’n peygamberinde

sizin için güzel örnek vardr.
’ 147 Hz. Peygamber Arafat’ta bu gün iftar

yapmtr.

Arife gününün orucunda adetler deimitir, bunun yegâne nede-

ni, ondalci güçlük ve genel olarak dua karsndaki zayflktr. Bu günde

yaplan dua, hacdan istenilen eydir. Çünkü ‘Dualarn en faziletlisi,

Arife günü duasdr.’ Bunun bir benzeri, Ramazan’da yolculuk yapt
için orucunu tutmayan kimsedir. ki rivayeti birletirmek isteyen baz

bilginler, hacnn o günde orucunu bozabilecei, buna karn hac ol-

mayanlarn ise oruç tutaca görüünü tercih etmitir. Nitekim bölü-

mün banda Hz. Peygamberin bu günde oruç tuttuuyla ilgili güve-

nilir hadisi aktarm, oruç tutarken güçlük çekecek olana (hac adayna)
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merhamet ederek Arafat’ta iken oruç tutmadn belirtmitik. ekilci

bilginler de böyle zannetmitir. Gerçek, bizim söylediimiz gibidir.

Çünkü Hz. Peygamber kendi bana oruç tutup ümmetine ise Arafat’ta

kendi tuttuu orucu tutmay yasaklayabilirdi. Benzer bir ey eriatta

gerçeklemitir. Örnek olarak hibe evlenmesini verebiliriz. Bu evlilik,

tarz Peygamber’c özgüdür ve herhangi bir görü ayrl olmakszn

ümmete yasaklanmtr. Baka bir örnek ise günleri birletirerek oruç

tutmaktr (visal orucu). Bu oruç caiz olsa bile, mekruhtur.

Müslim, Ümmü’l-FazPdan öyle aktarr: ‘nsanlar Arife günü Pey-

gamberin orucu hakknda tartmaya girmi, bir ksm ‘Peygamber

oruçluydu’ bir ksm ise ‘deildi’ demitir. Bunun üzerine ben Pey-

gambere bir bardak süt gönderdim. Peygamber, devesinin üzerindey-

ken sütü ald ve içti.’ Allah Teala öyle buyurur: ‘Biz seni ancak âlemlere

rahmet olarak gönderdik.*
4* Bize göre burada rahmet, Arafat’ta iken in-

sanlara Arife günü oruç tutmamann sünnet olduunu bildirmektir.

ekilci bilginlere göre ise, burada rahmet (insanlar adna) balanmay
istemek demektir. Bizim kantmz ‘(Hacdaki) uygulamalar benden

örenin’ anlamndaki hadistir. Arife günü Arafat’ta oruç tutmamak da

bu uygulamalardan biridir. Emir, benimsemeyi dlayan bir ifadeden

yoksun geldiinde, benimsemeyle snrl kalmaz.

Arafat’ta Arife orucu tutmay yasaklayan hadise gelirsek, bu hadi-

sin rivayet zincirinde Mehdi b. Harb el-Hecerî vardr ki, tannmayan

biridir. Nesaî hadisi Mehdi kanalyla Ebu Hureyre’de aktarr. Ebu

Hurcyrc öyle demitir:
cHz Peygamber Arife günü Arafat’ta oruç

tutmay yasaklad.’ Tirmizi’nin Ukbe b. Amir’den aktard hadiste de

öyle denilir: ‘Hz. Peygamber öyle demitir: ‘Arife ve kurban günü ve

terik günleri (kurban bayramnn üç günü), bizim için, ehl-i slam için

bayram günleridir.’ Bu günler, yeme ve içme günleridir. Ebu sa, adeta

belirttiimiz hususa iaret ederek öyle der: ‘Ukbe’nin hadisi, hasen-

sahih hadistir.’ Tirmizi, (Bâtnî yorumuyla) bilginin ve bilenin maka-

mna iaret eder, çünkü marifet makam, orucu vermez. Ârif, orucun

kimin için tutulacan bilemez. Onun bayram günü -ki bayram günü

mutluluk günleridir- bu makama ulama günüdür. ari mutluluk ve

sevincin zahire ve batma yaylmasn istemitir. Baka bir ifadeyle mut
luluk, orucu tutmayarak düünen nefse (nefs-i natka) yaylrken yiye-
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rek ve içerek de hayvan nefse yaylr. Böylelikle arif, iki muduluu bir-

letirir.

Hadiste orucun yasaklanmasndan söz edilmemitir, fakat ari,

Arife orucunu yasaklanm oruca ve mekruh oruca bititirmitir. Ya-

saklanm (haram) oruç, kurban bayramnda oruç tutmak iken mekruh

oruç terik günlerinde tutmaktr. Hz. Peygamber, görünüte o günde

yemeyi ve içmeyi üstün .saym, fakat orucu yasaklamaya denmemi-
tir. Allah izin verirse, daha sonra zikredeceim baka bir hadiste ise

kurban bayram gününde oruç tutmay bize yasaklamtr. Bu hadisin

rivayet zincirinde bana göre kuku vardr, çünkü Tirmizi (hadis hak-

kmdaki yargsn belirtirken) ‘Ukbe’nin hadisi’ demi, her zaman yapa-

gibi
£bu hadis’ dememitir. Öyleyse hadisin rivayet zinciri hakknda

iyice araürma yapmamz gerekir. Allah izin verirse, bu incelemeyi ya-

pacam. Sonra, Hz. Peygamber hadiste ‘chl-i slam’ demi, C

chl-i

iman’ dememitir. Bu da, burada zahirin dikkate alndna delildir. Bu

nedenle öyle dedik:
c

Hz. Peygamber, mutluluu bayram günlerinde

yemek ve içmeyle gerçekleen hayvan nefsi dikkate almtr. Bunu

bilmesin!

FASIL ÇNDE VASIL

evval Ayndan Alt Gün Oruç Tutmak

Bu orucun vaktine dair görü ayrlklarndan söz etmitik. Konuy-

la ilgili rivayet bence kuku tamaktadr, çünkü Hz. Peygamber sayy,

yani alty (sitfün) dii (sittetün eklinde) söylememi ve öyle demi-

tir: 'Onun ardndan evval’den ak gün tutar (iften).’ Peygamber bir

Arap idi. evval ise kelime olarak erildir (saynn dii gelmesi gerekir).

Oruç ise, ancak gün içinde tutulur ve o da gündüzdür. Öyleyse saynn

dii getirilmesi gerekirdi. Rivayet zinciri güvendir olsa bile, hadisin

metninin sorunlu olmasnn nedeni budur. Bana göre, Hz. Peygam-

berin burada ‘visal (iftar etmeden dier günün orucunu da tuonak)’

orucunu kastetmi olmas daha kabule ayandr. Böylelikle gündüz

orucunu gece orucuyla birletirir. Gece ise, gündüzden öncedir, çünkü
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gündüz geceden çkartlmtr. Ya da bu ifade, istisnai bir ive olabilir,

Hz. Peygamber, içinde öyle bir ive kullanan birinin bulunduu bir

mecliste cümleyi böyle kurmu olabilir.

Bu alt günde güç yetirebilenlerin visal orucu tutmas, lafzn zahi-

rine daha uygun görünmektedir. Visal orucu yasaklanmamtr, insan-

lar bu konuda bir güçlük çekmesin ve skntya dümesinler diye, Hz.

Peygamber insanlara efkat ve merhamet etmitir. Haram olsayd Pey-

gamber onlarla birlikte visal orucu tutmazd. Bir rivayette Hz. Pey-

gamberin öyle dedii aktarlr:
cBu din çetindir, sen ona yumuaklkla

gir.’ Baka bir hadiste ise öyle der: 'Kim bu dine galip gelmek isterse,

din ona galip gelir.’ Müslim, Enes b, Malikken öyle aktarr: ‘Hz. Pey-

gamber Ramazan aynn sonunda visal orucu tutard. nsanlar da visal

orucu tutmaya balam, Hz. Peygamber bunu duyunca, öyle demi-

tir: ‘Bizim için ay uzatlm olsayd, biz de derin gidenlerin derinlikle-

rini geride brakacak ekilde visal orucu tutardk. Bütününü visal oru-

cuyla geçirebilen kimse, her gün sahur vaktine kadar visal orucu tut-

sun.’ Böylelikle gece, hatta tüm gece oruca girer. Seherin snr ise,

oruç bozmaya ait olur. Bat snr ise, visal orucu tutmayan çimse

hakknda gündüze aittir. (Buhari’nin) Es-Sahih’te Hz. Pcygamber’in

öyle dedii aktarlr: ‘Herhangi biriniz visal orucu tutmak isterse, sa-

hur vaktine kadar tutsun.’ Hadisi Buhar, Ebu Said’den aktarr.

Hz. Peygamber’in bu konuda insanlara merhameti amaçlad

hakkndaki sözümüzü destekleyen bir husus, Müslim’in Aie’den ak-

tard u hadistir. Aie öyle der: ‘Hz. Peygamber kendilerine merha-

met ettii için visal orucu tutmalarn yasaklamt. Sahabe ‘Fakat sen

tutuyorsun’ dediklerinde öyle demitir. ‘Ben size benzemem. Ben ge-

celerken Rabbim beni yedirir ve içirir.’ Aym halin bulunmadm söy-

ledii bu topluluun durumu Hz. Peygamber’e gösterilmitir. Dolay-

syla, Hz. Peygamber bu sözüyle visal orucunun ümmetine deil ken-

dine özgü olduunu söylemek istememitir. Çünkü biz, visal orucu tu-

tarken gecelediimizde (Hz. Peygamber’in söylediini) kendimizden

tecrübe ettik. Bizi de visal gecesinde gecelerken Rabbimiz yedirdi ve

içirdi. Böylelikle, yemek arzulamayacak kadar güçlendik. Rabbimizin

bize yedirdii yemein kokusu bizden duyuluyor ve insanlarn yeme-

in güzel kokusuna arp ‘Yediiniz eydeki bu güzel koku nereden

gelmektedir? Böyle bir koku görmediler’ diye soruyorlard. Baz çimse-
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ler bu sorunun cevabn veriyor, bir ksm susuyordu. Hadiste belirti-

len durum Peygamber’e özgü olsayd, biz ona ulaamazdk. Bu nedenle

bizim de visal orucu tutmamz ve iftar açmamz geçerli oldu ve iki se-

vab birletirdiimiz gibi iki sevinç de bizim admza gerçeklemi ol-

du.

Visal orucunun hikmeti. Hakkn ‘Oruç bana aittir
1 demi olmasn-

da sakldr. Allah orucu ‘benzeri olmayan bir ibadet’ yapt. nsan oru-

cunu bozarak iki günü ayrtrdnda, visal orucu tutmam saylr.

Buna karn orucunu açmadnda visal orucu tutmu demektir. Bu

davranyla bayram gününü Hakka ait saylan oruca birletirmeye ia-

ret eder. Bu durumda Hakkn oruçtan bir tür tenzihi olduu gibi, oruç

tutmayla klun bir tür tenzih ettiini kendisine açklar. Bu ise, arifler

için güzel bir iaret olduu gibi gerçekte de böyledir. Kulun da kendi-

ne özgü bir tenzihi vardr. Bilhassa yapt i. Hakla tenzih etmek ol-

duunda böyledir. Kulun tenzih ameli kendisine döner, çünkü Haklan

tenzihi, birisinin tenzih yapmasna bal deildir: Hak özü gerei mü-

nezzehtir, yoksa biz onu tenzih ediyor deiliz. Bu nedenle, tenzihimiz

bize döner. Bizden bakas ise, onu haram sayar. Öyleyse bu alt günde

visal orucu tutmay baaran kimse, daha gerçek ve daha yerinde bir

davran yapm demektir.

Arapça’da erkekleri gösteren harfin dütüüne delil olan bir riva-

yet bulunabilirse, hadis o iveye göre yorumlanr. öyle bir rivayet bize

ulamtr: ‘Büyük (kübbar) bir tuzak tertiplediler-’
149 anlamndaki ayet in-

dirildiinde, orada bulunanlardan kimse bu iveyi anlamad gibi an-

lamn da kimse bilememitir. Onlar bu haldeyken, kimsenin tanmad-

bir bedevi çkagelmi ve Peygamber’in huzuruna girmi, kendisine

selam vererek öyle. demitir: ‘Ey Muhammedi Ben kavmimin büyük-

lerinden bir adamm (kübbar)P Böylelikle orada bulunanlar, bu sözün

o bedevinin ve kavminin ivesiyle indirilmi olduunu anlam, sözün

anlamn örenmilerdir. Öyleyse, baz bedevilerin ivesinde erkek sa-

yy gösteren saylarda harfin dümesi yadsnamaz. Bunun böyle olma-
I t

s, bizim müahede ettiimiz gerçeklere bir zarar vermez. Bu durumda

(her eyi) bilen ari, bu sözde hem bu ivenin sahibi hakknda hem de

ivesi olmayan simse hakknda her iki durumu birden kastetmi saylr.
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ari bu günlerin saysn alt yapmtr, daha az veya daha çok

yapmam ve onun ‘dehr (yl) orucu’ olduunu bildirmitir. Allah öyle

buyurur: ‘Kim iyilik getirirse, onun için on kat vardr .’ 150 Allah’ bilenlerin

çounluu bu görütedir. Bunda belirli bir snr vardr. Bu ise, Rama-

zann gün saysnn otuz gün olmasdr. Eksik olursa, bu dereceden

eksik kalr. Bize göre bu alty tutmak, Dehr orucundan iftarla oruç

tutmann yasakland günlerin orucunu telafi eder. Bunlar, alt gün-

dür: Ramazan bayram, kurban bayram, üç terik günü ve aban ay-

nn on altnc günü. Bu aln gün ile oruç tutmann yasakland günler

telafi edilir.

Bu günlerin saysnn baka bir say deil de alt olmas meselesi-

nin itimada ayan baka bir yorumu ise udur: Allah gökleri, yeri ve

ikisinin arasnda bulunanlar aln günde yaratt. Bu .yaratmann gayesi

bizzat biz insanlarz. Böylelikle bu alt günde, bir rivayette belirtildii

gibi, bizden dolay yaratlm eyleri izhar etmitir. Allah, bu günlerde

bizim için bulunmutur (âlemi yaratmtr). Bunun karlnda ise,

kendisine ait bir eyle -oruç- nitelenmememizi salamak için, bu alt

günün orucunu belirlemitir. Halbuki o bize ait bir eyle nitelenmitir

ki, o da yaratmadr.

Bu nedenle, müminlerin emiri Harun er-Reid’ü olu Ahmed es-

Sebrî her hafta alt gün oruç tutar, bu günlerde ibadede ilgilenirdi.

Cumartesi günü olduunda ise, haftann kalan ksmnda yedii eyleri

kazanmak için çalrd. Bu nedenle de sebtî (cumartesici) diye isim-

lendirildi. Namazdan sonra Cuma günü kendisiyle tavafta karlatm.

Onu tanmyordum, fakat onu ve tavaf esnasndaki halini yadrgam-

tm. Ne o birini sktryor ne de biri onu sktryordu. ki adamn

arasndan geçiyor, fakat onlarn arasn açmyordu. Bunun üzerine

kendi kendime ‘bu adam kesinlikle bedenlemi bir ruhtur.’ Kendisini

tuttum ve selam verdim, selamm ald.’ Beraber yürüdük, aramzda bir

takm konumalar geçti. Bu konumalardan birinde kendisine öyle

dedim: ‘Mesleini yapmay niçin Cumartesine tahsis ettin?’ Yant ver-

di: ‘Çünkü Allah bizi Pazar günü yaratmaya balad, Cuma günü bitir-

di. Ben de bu günleri Allah’a ibadete ayrdm. O günlerde kendime ait

bir hazzn bulunduu ilerle ilgilenmiyorum. Cumartesi günü geldi-

inde ise, nefsime ait ii yapyorum. Dier günlerde gerek duyduum
kazanc bu günde kazanmaya baladm. Bütün haftalar böyle geçer.
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Çünkü Allah Cumartesi günü yaratlan eye bakar, istirahat eder ve

ayaklarndan birini dierinin üstüne koyarak ‘Be Hükümdarm’ der.

Çünkü artk mülkü ortaya çkmtr. Bu nedenle o gün ‘sebt
5 günü diye

isimlendirildi. Sebt, istirahat etmek demektir. Bu nedenle Allah, yarat-

t ilerde kendisine bir yorgunluk ilimediini söylemitir. Burada

söz konusu olan dinlenme, bizdeki gibi yorgunluktan dinlenmek de-

ildir.’

Adamn zekâs ve niyeti hakknda atm kaldm. Bunun üzerine

kendisine ‘Senin zamannda vaktin kutbu kimdir?’ diye sordum. O da

‘Benim’ diye cevap verdi. Sonra benimle vedalat ve yanmdan ayrld.

nsanlarn oturduu yere geldiimde, orada bulunan dostlarmdan

Sebtc’li birisi -ki kendisine Nübeyl b. Hazcr b. Hazrun cs-Sebtî deni-

lirdi- bana öyle dedi: ‘Mekke’de tanmadmz bir adam gördüm. Ta-

vaf esnasnda seninle konuuyor ve sohbet ediyordu. Kimdi o? Nere-

den gelmiti? Ben de hikâyeyi kendisine anlattm. Orada bulunanlar bu

olaya ard.

te, alt günün gerçek ve doru yorumu budur. Rivayet geçerli

ise, geceleri dikkate ald için -gündüzden farkl olarak çünkü geceler

gaybn kantlardr- ari diilii belirten harfi düürmütür. Gayb,

Hakka özgüdür. ‘Kendilerinden raz olduu peygamberlerin dnda
kimse O’nun gaybn örenemez.’ Aym ekilde, Allah’n eyadaki hik-

metini de sadece Allah ehli bilebilir. Düünce ve kyastan hareket eden-

ler ise, hikmeti tesadüfen bulabilirler. Bu ise, onlarda bir bilgi haline -

gelmez. Allah’ bilenler ise, bunun bu ile kastedilen ey olduunu bi-

lirler. Bu yorumla söz konusu ey onlar adma bir bilgi haline gelir ve

tesadüfen olmakszn ona yönelirler. Çünkü baz insanlar,, bu gibi ko-

nularda Allah ehlinin sözünü duyduklarnda onun ihtimal dahilinde

olduunu ileri sürerler. Bu gibi sözleri kendi durumlaryla ve bilgideki

dereceleriyle karlatrarak kesin saymazlar. Allah bu durumdaki rim-

seler hakknda öyle der: ‘Bu onlarn bilgiden ulatklar derecedir.'' 51 Bu-

.

nu bilmelisin! Allah doruya ulatrandr!
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FASIL ÇNDE VASIL

Ayn Bandaki Üç Gün

Müslim, Muaze’nm öyle dediini aktarr: Aie’ye sordum: ‘Hz.

Peygamber her aydan üç gün oruç tutar myd?’ Aie ‘Evet tutard’ diye

cevap verdi. Ben de ‘Ayn hangi günlerini tutard?’ diye sorduumda,

‘Ayn hangi günlerinde olacan önemsemezdi’ diye yant verdi.

Bilmelisin ki, insana gelen her ay bir konuktur ve Hakkn katndan

kendisine gelmitir. Konua hak ettii eyi vermek insann borcudur

ki, hak ettii ey ziyafet diye isimlendirilir. Konuun hakk ise üç gün-

dür. Bu nedenle ari tevik edilen eriatta her ayn üç gününü tutmay

belirlemi, bizi ise ayn bana tevik etmitir ve öyle dedik: ‘nsan bu

günde kendisinden meydana gelen üç dikkatsizlik nedeniyle oruç tutar.

eriat, konua hemen yemek yedirmeyi belirtmi ve öyle demitir:

‘Üç yerin dtmda acele etmek eytandr. Bunlardan birisi olarak da ko-

nuu yedirmeyi zikretmitir. Hz. Peygamber her aym bandan üç gün

oruç tutard.’ Hadisi Nesai, bn Mesud’dan aktarmtr. Oruç .Hakkn

bir niteliidir ve bütün ameller içinden orucu kendisine ayrmtr.

Oruç bu yaratla özgü bir ameldir. Bir melek oruç tutamaz. Öyleyse

Hakk bir yalcn melek oruçla ilgili bir müahedede göremeyecei gibi

Hak da kendisine hiçbir zaman oruçla ilgili bir müahedede tecelli et-

mez. Çünkü oruç Hakkn niteliklerinden biridir ve Hakka döner. Bu

dönme, ya kendisini karlaynda kulu överek olabilecei gibi kulun

kendisini karlayndaki durumuna göre onu knayc da olabilir.

‘Allah’n üç yüz ahlâk vardr.’ Böyle demektedir, bir hadiste Hz.

Peygamber. Üç, üç yüzün yüzde biridir. Çünkü üç yüzün onda biri

otuzdur. Otuz ise bir aydr. Otuzun üçte biri ise üçtür. Böylece üç, üç

yüzün yüzde biridir. Allah Tcala öyle buyurur:
‘Kim bir iyilik getirirse,

onun için on kat sevap vardr.
515

* Böylelikle Allah bu üçü otuz olarak ka-

bul eder ve onu otuz ile ödüllendirir. Çünkü Allah ‘on katyla’ demi-

tir. Böylelikle üç gün oruç tutan kimse, adeta otuz gün tutmu gibidir.

Bu nedenle üç yüz ile ödüllendirilmitir. Çünkü otuz bir karlk olarak

deil, amel olarak kabul edilmitir. Çünkü o iyilik gibidir ve iyilik ise

bir ameldir. Burada iki benzer, nefsin, niteliklerinde ortak olan eyler-
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dir. ari’nin hikmetine balanz! Her ayda üç gün oruç tutmak için bizi

nasl da tevik ederken ne kadar latif ve ne kadar hotur! Buna karn
ari, insanlarn genelinin dikkatini ödülün kendisine çekmemitir.

Çünkü ödülün gerçeklemesi beklenen bir sebebi bilinmeksizin anszn

geldiinde, sradan insanlarn nefsinde daha tatl olur. Oruç lâhî bir

özelliktir. Onun karl da kendi cinsinden olmutur. Bu ise, daha

önce de Haldca ait bir nitelik olan oruçlululc ile nitelendii gibi, bu

orucu tutan insann kendisiyle nitelenecei üç Çiz huydur. Bu tarzda

oruç tutmayan sradan bir insann karl, sadece yememi ve içmemi

olmas bakmndan ödül alr ve kendisine öyle denilir:
cEy yemeyen

kimse ye! Ey çmemi olan kimse iç!’ Allah Teala öyle buyurur:
c

Ön-

ceki günlerin karlnda afiyetle yiyin ve için .’153 Baka bir ifadeyle, yü-

kümlülük döneminde yiyemediiniz oruçluiuk günlerine karlk olarak

yiyiniz. Bu üç günü ya da herhangi bir günü tutan Allah ehli, belirtti-

imiz hususun farkndadr: Belirttiimiz husus, ilâh bir nitelikle nite-

lenen bu nitelikteki bir insann ödülünün ‘Kimin yükünde bulunursa,

onun cezasdrnM ifadesinin olduudur.

Bu nitelik melee ait bir amel olmad için bu tecellide oruçluyla

beraber bulunamaz ve dolaysyla melek bu tecelligâh kendinden kay-

naklanan bir tecrübeyle bilemez. Allah’ bilen kâmil insanlardan oldu-

unda bir insan, hangi makamda bulunursa bulunsun melein kendisi-

ni gördüü bütün mertebelerde Allah’ müahede edebilir. Bununla

beraber bu durum insann Allah katnda melekten daha üstün olduu-

nu göstermez. Öyleyse insan yaratl bakmndan en yetkin olan iken

melek ise mertebe (menzil) bakmndan en yetkin olandr. Nitekim,

kendisinin bana gösterildii ve konuyu sorduum bir vakada Hz.

Peygamber bana aynen böyle demiti, fakat insan zevk bakmndan

melekten daha kapsaycdr, çünkü insan toplayc varlktr. Baz insan-

lar, ruhaninin diledii herhangi bir surette ekillenebileceiyle ilgili bu

meselede yanlgya dümü, gözlerdeki sürmelemenin sürmenin kendisi

gibi olduunu bilememilerdir. nsan- kâmil ise -hayvan insan deil-

en yetkin yaratltr. Bunun nedeni, ilâh hakikatlerin ve âlemin haki-

katlerinin kendisine göre meydana geldii hakikatlerdir. nsan- kâmil,

Allah’n kendisini surete göre yaratt varlktr. Bu yönüyle insan-

kâmil, kuatcl nedeniyle bütünüyle Haktr. Bu bakmdan kemal sa-

hibi olduunda Hak onun tecelligâh haline gelir. Böylelikle her gözle
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Hakk görür ve her surette Hakk müahede eder. Bu durum, onun Al-

lah katnda en üstün varlk olduunu göstermez. Çünkü bu durum

onun kuatclgndan kaynaklanr. Herhangi bir eyle ilgili olarak

onun kendisinden daha üstün olduu söylenemez. Üstünlük, iki baka

ey arasnda gerçekleebilir. Baka ise yoktur! Kukusuz melek, insann

bir parçasdr ve parça bütündendir. Bütünün parça hakknda sahip ol-

duu ey parça bütünden sahip deildir, iki benzer, benzer olduklar

iki eyde birbirinden üstün olamazlar. Üstün olsalard, benzer olmaz-

lard.

Bu konuda, srl bir vakda ortaya çkan bir kasidemiz vardr. Bana

‘kapnn tuttuu’ diye sesleniimiti

:

Suretimi göstereyim diye seni evimde tuttum

Nezih tecelligâhsmz, kendim de münezzehim

Senin gözlerin benim gibi kâmili görmedi

Benim gözlerim de senin gibi insan görmedi

imkânda senden daha kâmili olmad

eriattan buna delil de ortaya koyarz

Sizden baka hangi kemal olabilir?

Her ne ise o, hangi ekilde olacaktr ki

Adem suretindeyaratklarma göründüm

eriatlarda bunu inanç olarak yerletirdim

Suretimle bana bakana tecelli ettiimde onu isimlendirdim

nsan bile oha ‘hak’ olarak.

Onun hakknda dilediini söyle

Yaratlm olsa bile, hakikat bakmndan bunu kabul edecektir

imkânda sizden daha kâmili olabilseydi

Var olduunda, eksiklik bende bulunurdu.

Çünkü sen benim mertebemin suretine özgüsün

Ondan daha kâmili olamaz
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Varlma benze, karlkllk gerçekleir

Zatnz ölçün, seni mizan olarak yerletirdim

Sende yerletirdiim eyleri yazl olarak bulursun.

Kimseyi senden daha güzel kokuluyaratmadm.

Bir tecelligâh bizim admza zuhur etti, ben de suretimi gördüm

Sende bitün oluu bir remiz ve açklama olarak gördüm

Sizin mutluluunuzu görünce ben de sevindim

Ihsan olarak ortaya çknca sözümü ilan ettim

Sen benim zatn deilsin! Hayr! Ben de sizin zatnz deilim.

Benim bir hakikatim olsa bile, imdi onu izhar etmem

Srrn ilan eden kimse bizi üzer

Onu büsbütün gizleyen bizi rahatlatr

Benim srrm gizleyen ve kskanan kimse

Benim nezdimde rahatlk ve güven bulacaktr

5i2 benim gözüm olursanz ben de size el olurum

Gizli ve açkta sizi hal olarak izhar ederim

Kalbimi tecelliye durak yaptm

Senin atna severek onu bir meydan yaptm.

Onu her türlü asaletle doldurdum

Senin davan için atl ve deve süvarisi olarak dolar.

isimlerle sana geldim, onun bütünlüü öne geçti

Onun güzel isimlerinden haberdar ve ihsan sahibi olarak.

Onlar sizin yokluunuzla zenginlik ister bir konuma yerletirdim

Onlar tufan olarak gönderdim.

Ey kulum! Sizin zatnzn isimlerinden size verdim

Renkli ve çeitli elbiseler.
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Sen benimle benim için olursan, sen olursun. Deme ki:

Ben enim! Bilakis yaratklar içinde rahman olarak bulun.

Allah sana yardm etsin, her ayn üç gününde oruç tutmayla ilgili

iaret ettiimiz hususlar iyice ören! Bu oruçlar bizim için belirttii-

miz anlama sahiptir. Sradan insanlar için bu oruç ise, o ayn olduu

kadar sene söz konusu olduunda da senin zekâtn karlar. Bir senede

bu orucun süresi toplam otuz alt gündür. Bu yönüyle otuz alt, to-

humlulardaki öür gibidir. Çünkü sradan insanlar beslenme ihtiyacn-

daki nefsle birliktedir. Bu nefs ise, hayvani deil, nebatî nefstir. Çünkü

hayvan, canl olmas bakmndan beslenmeyi talep etmez, onu sadece

bitki olmas bakmndan talep eder. Öyleyse hakikaderi birbirine kar-

trma! Bu nedenle oruç esnasmda engellenmeleri yönünden oruçlular

kendisiyle geliecekleri eylerle kullanmakla ödüllendirileceklerdir ki, o

da besindir. Allah da onlara gündüz yemeinin karl olarak sahur ile

merhamet etmitir. Sahur yaptnda oruçlunun besininden bir ey ek-

silmez. Allah da sahur yemeini tevik etmi ve onu besin diye isim-

lendirmitir. Bu sayede nebatî nefs için Allah’tan talep edebilecei bir

hakk olmaz. Kul sahura kalkmazsa, nefsin kuldan hakkn isteme hakk

doduu gibi ayn zamanda nefse hakkn vermeyi emreden Allah da

kuldan hakkm ister. Çünkü yükümlü, her hale sahibine hakkn vermek

zorundadr.

Müslümanlar ile Ehl-i kitab sahur yemeiyle ayrt ettik. Bizim sa-

hur yemei hakkndaki bâtnî yorumumuz da sradan insanlarn ko-

nuyla ilgili bâtnî yorumlaryla bir deildir. Bu nedenle bizim orucu-

muz, bu bakmdan onlarn orucundan farkldr. Biz ise, nebatî nefsin

bizden ve onlardan talep ettii eylerde ise kendileriyle ortaz. Onlar

ise düünen nefsin -ki akldr- bizden talep ettii hakk hak sahibine

ulatrmada bize ortak deillerdir. ‘Nefsinin senin üzerinde bir hakk

vardr.’ Bu ise, Allah’n haklarndan sonra senin üzerindeki en güçlü

halttr. Hasmn içindedir. Herhangi bir yaratn baka birisi üzerinde

bir hakk olduunda, Allah’n da o yaratk üzerinde bir hakk vardr.

Nefsini koru! Yarn olup ceza ve tecelli günü gerçekletiinde, frkalar

arasndaki fark ve üstünlükler ortaya çkacaktr. lâhî niteliklerle

haredilecek bir nefs üe bundan mahrum kalm bir nefs arasnda ne

kadar da fark vardr! Kyamet günü nefsin himmetini, dünyada kendi-
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sini yönlendirdiin eye yönelt! Bu ey, bu doal yaratln peinden

kotuu ihtiyacn üzerindeki eyleri aramaktr. Böyle bir durumda bu

nefs ile dier hayvanlar arasmda herhangi bir fark kalmaz. te hayvan

insan budur.

Genellikle hayvanlarn büyük ksm, yeterli eye ulatnda, artk

yeni bir eye arzu duymaz. nsan ise öyle deildir. nsan daima imdiki

zamanda ve gelecekte üzüntülü ve tasaldr. Toplar ve doymaz, çünkü

Allah öyle buyurur:
‘

insan endieli yaratlmtr, kendisine bir sknt te-

mas ettiinde korkar. Namaz klanlar öyle deildir. Onlar namazlarnda

sürekli kimselerdir.’
1™ Onlar, insanlarn üzerinde yaratlm olduu bu

nitelikten geri kalanlardr. Çünkü namaz klan (musalli), yarta birin-

cinin ardndan gelen kimsedir. te ‘namaz klanlar hariç’ ayetinin bu-

radaki batm yorumu budur. Hatta bu yorum ayetin tefsiri de saylabi-

lir, çünkü bu da caizdir. Fakat bu yorumu iaret (sûfilcrin bâtn yo-

rumu) saymak daha güvenlidir. Bu konumda bulunan sradan insanla-

rn nefsleri ise, burada üzüntü kendilerinden kalkm olduu gibi orada

da kalksn diye -ki Allah ehli de böyledir- dünya ve ahirette perdelen-

milerdir. Onlar bugün burada yaratlm olduklar gibi yarn ahirette

de böyle olacaklardr.

Ahirette bedenler diriltilmeyecek olsayd, zahitler ve ariflerin

nefsleri ahirette yitirme üzüntüsünü yaarlard. Duyusal cenncdcr ol-

masayd da, sadece manevi cenncderlc yctinilscydi, büyük sknt yaar-

lard. Allah ise ahirette maddi ve manevi cenneder yaratm, maddi

cennederde kendilerine nefslerinin arzulad eyleri mubah klm, ih-

tiyaç üzüntülerini kendilerinden kaldrmtr. Onlarn arzular Hakkn
iradesine benzer: Bir eyin meydana gelmesini istediklerinde, o ey
meydana gelecektir. Mudular, ackma elemi ortadan kalkt için ye-

mek yemeyecek, susuzluk elemi ortadan kalkt için dc susamayacak-

Lardr. Burada kendilerini yükümlü tuttuu yönden Allah ile ilgilendik-

lerinde, onlar ileri kendilerine belirlenmi teraziyle yaparlar. Onlar,

‘terazinin hafif tartmasndan veya bozulmasndan’ korkarlar. Allah bu-

na karlk onlarn maddi cennederle ilgilenmelerini salayacaktr. Bu,

onlarn doal bedenlerine karlk ‘uygun bir ödüldür.’ Allah Teala öy-

le buyurur:
‘
Cenne.ttekile r bu gün meguliyet içinde meyve yerler. Onlar ve

eleri sralanm divanlar üzerinde gölgelenir.
5156
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Bu maddi surette arif olanlar ile olmayanlar birdir. Arifler, ârif

olmayanlara ilave olarak manevi cennetleri elde ederler. ‘ki cennet yak-

latrlr.’ Bunlar, arifler içindir. ‘Rabbinizin nimetlerinden hangisini

yalanlarsnz?’ Rabbimiz! Senin nimetlerinden hiç birini yalanlamayz!

Maddi eylerle bu tarz ilgileni, sradan insanlar ve ekilci âlimleri dün-

ya ve ahirette (manevi ilerle ilgilenmekten) uzak tutmutur. Allah ehli

ise, nebatî ve hayvani nefsleri bakmndan onlarla beraber maddi ilerle

ilgilenir. Buna karn onlar, bu dier yönden ise Allah ile beraberdirler.

Beslenme ihtiyac bu dünya hayatnda kendilerini (Allah ve manevi i-

lerle ilgilenmekten) perdelemedii gibi ayn ekilde ahirette de duyulur

cennet nmederi ahiret hayatna yarar isimleriyle nitelenite Allah’tan

perdelemeyecektir. Halbuki, açlk ve susuzluk skntsn ortadan kal-

drmak ve ac verici türlü aclar gidermek için beslenme ihtiyacnn in-

sann üzerindeki etkisi son derece güçlüdür. Ahiret yaratlna özgü de

ilâh isimler vardr. Bugün o isimleri çimse bilmez. Çünkü ilâh isimle-

ri mazharlan izhar ettirir. Hz. Peygamber öyle der: ‘imdi bilmedi-

im övgülerle Allah’a hamd ederim.’ Çünkü mazhar vc mertebe, isim-

leri belirler, çünkü mazhar isimlerin sonucudur.

Fakat burada zikrettiimiz ve kendisinde hüsrann bulunmad
nimet ise, kyamet günü deil, cennette gerçekleecektir. Çünkü kya-

met günü, herkes için ‘pimanlk ’ günüdür. Bu balamda mutlu öyle

der: ‘Yazk bize! Keke daha çounu yapsaydm.’ Bedbaht ise öyle

der: ‘hmal ettiim iler nedeniyle yazk bana!
5 Bu nedenle de ‘hasret

(pimanlk) günü’ diye isimlendirildi. Çünkü kyamet günü böyle bir

pimanl ortaya çkartr. Hasret kelimesi, ‘hasertü es-sevbe anni (elbi-

seyi kendimden çkardm) ifadesinden gelir. Böylelikle altndaki ortaya

çkar.

Pimanlk ise, bu en yüksek makamda insann komusunu ve ar-

kadam görmesidir. Halbuki bu derecenin elde edilmesinin yeri olan

dünya hayatnda onlar göremez. yi bir insan bile olsa, ihmal ettii

eylere kar bir pimanlk kendini kaplar. Ahiret ve dünyada en uygu-

nunu belirleyen Allah’a hamd olsun!
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FASIL ÇNDE VASIL

Her Ayn Üç Gününü Ayn Ortasndaki

Üç Gün (Eyyam- Bîz) Saymak

Nesai, Cabir b. Abdullah’n Hz. Peygamber’in öyle dediini akta-

rr: ‘Her ay iiç gün oruç tutmak, bir yl oruç tutmaktr.’ ‘Eyyam- bîz’,

ayn on üç, on dört ve on beinci geceleridir. Bu geceler (Bâtnî yo-

rumda) Hakkn yaratlmlarda zuhur etmesidir. Baka bir ifadeyle bu,

dolunay gecelerinde günein ayda gözlerimize gözükmesidir. Bunlar

‘bîz geceleridir’ ve günleri de bîz günleri diye isimlendirilir. Çünkü ge-

ce bandan sonuna kadar bu gecelerde sürekli aydnlktr. Allah, bu

günlerin gecelerini gecenin karanln gidermek ve günein ay vasta-

syla yetkin bir ekilde domasn salamak için gün yapmtr. Bu

günler, daha önce her eyin kendisinde gizlendii gayb iken ehadet

haline gelmi, gecenin karanlyla kendisinde örtülü olan her ey artk

zuhur eder hale gelmitir. Gündüz gecenin olu olsa bile, onun dü-

manlarndan biridir, çünkü gün her zaman geceden kaçar. Allah Teala

öyle buyurur: ‘E ve çocuklarnzdan size dümanlar vardr, onlardan sa-

knn’*7

Saknyorum da saknyorum

Keke kaçman bir yarar salayayd

Öyleyse gündüz, kovucu (engelleyici) bir ouldur. Sürekli babas-

n kovar ve gücü yettii ölçüde gece ve gündüz babasm kovalar.

Günein ay aynasnda gözükmesi, Haldun halkta (yaratlm) zu-

hur etmesidir. Çünkü en-Nur, Allah’n isimlerinden biridir. Böylelikle,

en-Nur ismiyle ayn zuhurunda görünür. Allah Teala öyle buyurur:

‘Allah ay onlarn içinde bir nur yapt’15* Ay, günein nn yansd
yerdir. ‘Günei de kandil yapt.’ Çünkü nur, Haktr ve Hak nur olarak

aydnlanan bürün eylere yardm eder. Sirac da, kendisindeki aydnl-

n sürekliliini salayan yadan yardm gören bir ktr. Bu nedenle

Allah ‘günei lamba’ yapt.
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Ayn ekilde Allah peygamberini de ‘aydnlatc bir kandil’ yapt,

çünkü kullarn Allah’a çarnda lâhî vahyin nuruyla kendisine yar-

dm eder. Çarlan çii, bu çarya olumlu karlk vermelidir. Burada

Allah’a çar (bir eye olduunu ifade eden anlamnda) ‘-e (Allah’a)’

diye ifade edilmitir, ‘-e’ (-e hali), bitim ifade eder ve amaca ulaldn
gösteren bir harftir. Bu bakmdan ‘e’, çarlan kimsenin kendisinden

Allah’a bir gayretinin olmasn içerir. Çünkü karanlkta yürürse, yolda-

ki tehlike bölgelerini göremez. Bu tehlikeler ise, kul ile, Peygamber’in

kendisine çard Allah’a ulama arasnda engel haline gelirler. Bunla-

ra örnek olarak, kulun kendisine dütüü bir çukur veya yuvarland

bir kuyuyu veya yüzünü (ve ban) çarpp onu amacndan yüz çevirten

veya Allah’a ulatran yoldan uzaklatracak bir duvar veya aac verebi-

liriz. Kul, ayrt etme gücüne sahip olmad için bu yoldan uzaklar.

Bütün bunlar, aklyla elde ettii bilgiyle Allah’a yaklamak isteyen in-

san saptran kukulardr. Bunlara kar, kendisini amacndan alkoyan

ve kendisini davet eden Allah’a ulamaktan mahrum brakan eyleri

uzaklatracak bir kefe gerek duyar.

Allah, eriatn da ‘aydnlatc bir kandil’ yapmtr. Bu kandil vas-

tasyla çarlan kiiye kendisini ona çaran yola ulatran yol belirgin-

leir. Bu balamda Allah Tcaia öyle buyurur: ‘Ey Peygamber! Biz seni

ahit ve O’nun izniyle müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdik .’
,w O’nun

izniyle, O’nun emriyle demektir. Baka bir ifadeyle bu görev senin nef-

sinden kaynaklanmad gibi aklndan veya düüncenden de kaynak-

lanmaz. ‘Aydnlatc bir kandil olarak (gönderdik)
H6° Yani onun vastasy-

la çarlan kiiye kendisini ulamaktan alkoyan eyleri örenir ve böy-

lelikle basiretle ondan saknr. Allah Teala öyle buyurur:
‘
Ben ve bana

uyanlar basiretle Allah’a çarrz.’1*'
Böylelikle, Allah’n kendisini nite-

ledii ‘aydnlatc bir kandil’ olmak özelliinden bize de bir pay ayrd.

Öyleyse Peygamber, akln deil, Allah’m yardm ettii bir nurdur.

Haldun isimlerinden birisi de ed-Dehr ismidir. Nitekim güvenilir

bir rivayette bu durum öyle belirtilmitir: ‘Dehre sövmeyiniz, çünkü

Allah ed-Dehr’dir.’ Hadis, ‘dehr’ diye isimlendirilmesi bakmndan za-

man tenzih etmitir. Çünkü dehr, Allah’m isimlerinden biridir. ed-

Dehr, ortak anlaml isimlerden birine dönümütür. Nitekim harfler

de, yani alfabe harfleri de bu bakmdan tenzih edilir. Baka bir ifadeyle

harfler ile (günlük kelimeler olduu gibi) Allah’n kelam da yazlr ve



166 Fütuhat-1 Mekkiyye 5

bu nedenle onlara sayg gösteririz. Allah Tcala öyle buyurur:
‘

Allah’n

kelamm duyurcaya kadar onu komu edin.
,,6i Ayn zamanda ari, yan-

mzda Mushaf olduu halde kâfirlerin toprana yolculuk etmemizi ya-

saklamtr. Dinleyen kii, bir takm ses ve harflerden baka bir ey
duymaz. Allah bu sesi kendi kelam yapnmda, bizim de onu tenzih

etmemiz, ona sayg göstermemiz ve onu yüceltmemiz zorunlu oldu.

Hz. Peygamber bize öyle bildirmitir: ‘Biz günleri oruç tutmak,

cd-Dehr (olan Allah’a ait) orucudur.’ Bu bir iarettir. ‘O sizin orucu-

nuz deildir.’ Burada orucu (Allah’n bir ismi olan) ed-Dehr’e tamlama

yapmtr ki, bu ifade ‘Oruç benimdir’ ifadesiyle ayn anlama gelir. Bu

günlerde oruç tutan insan olduu halde, peygamber onu Dehr’in

(Hak) orucu yapt. Bu durumda Dehr, ayda zuhur ediinde günee

benzerken ay oruç tutan insana benzer. Ayn ise, insana tamlama

yaplm oruca benzer. Çünkü orucun gerçekletii yer insandr ve in-

san ed-Dehr’in tecelli ettii yerdir. Öyleyse söz konusu oruç, yaratlm-

n suretindeki Haklan orucudur. Nitekim (kutsi bir hadiste Allah na-

mazla ilgili olarak) ‘Allah kulunun övgüsünü iitti’ der. Burada sözü

söyleyen Allah iken duymak, kulun sözüyle ilgilidir. Bu yönüyle söz,

yaratlmta gerçekleen Haklan konumasdr. Öyleyse söz, bu du-

rumda kulun deil, Allah’n sözüdür. Gerçekte duyma, harflerin ak
yeri olan kulun dilinde Allah’n sözüyle ilgilidir.

Binaenaleyh kendisine kar samimi davranan kii, bâtn yorumu-

nu açkladmz tarza uygun bir niyede, her ayn bandan birkaç gü-

nü oruçla geçirmelidir. Ayn zamanda, ayn ortasndaki üç günü de b
yoruma göre tutmaldr. Bu (yorumla tutulan) oruç. Hakka vekil ola-

rak tutulan oruçtur. Böyle bir oruç karlndaki ödülün ise, kendine

yaraan deil, Hakka yaraan ekildedir. Her ey ise O’na aittir. Dola-

ysyla, bir eyin O’nun yerini alp ödülü haline gelmesi mümkün de-

ildir. Bu bilince sahip bu oruçlunun durumu da böyledir. Çünkü o,

Hakka yarar bir niyetle benzeri olmayan bir ibadeti yerine getirmek-

tedir ve ed-Dehr isminin tecelli ettii yerdir. Öyleyse bu durumda her

ey kula aittir. Nitekim ed-Dehr ismi de her eyin bir zarfdr. Bu du-

rumda kulun yegâne ödülü, kendisinin vekili olarak oruç tuttuu Hak-

tr, çünkü Oiun tecelli ettii yer olmutur. Bu nedenle (orucun ödü-

lünden söz eden kutsi bir hadiste Hak) ‘O'nu ben ödüllendireceim’



Elli Sekizinci Ksm 167

demitir. Bunun anlam, onun mükâfat ben olacam demektir. Çün-

kü kul, gerçek bir müahedeye sahip olarak orucunu tutmutur.

Kukusuz ayn ortasndaki üç gün orucunu nasl tutacan ve bu

oruçlara baladnda nasl bir bilince sahip olman gerektiini sana

açklam oldum. Bu, Allah’tan (bilgi) alnda kulun yetkinliidir. Ni-

tekim bu günlerde ay,m güneten (bâtn yorumuyla) yaratklara

(gözüken) ez-Zâhir isminden alnda ayn yetkinlik halidir. Çünkü öte

yandan aym (ya da yaratlmn) cl-Bâtm isminden elde ettii baka bir

yetkinlii daha vardr. Bu yetkinlik ise, gizlenme gecesinde gerçekleir.

Bu gecede ay, kendisine herhangi bir vardm gelmeksizin yaratklara

döner. Hatta ay, özünden kaynaklanan saf özelliinin bir gerei olarak,

bir gizlilik içindedir. Bu durum, dince emredilen ‘aym gizlilik
5 döne-

minde oruç tutmayla ilgili belirttiimiz husustur. Daha önce bundan

söz etmitik.

Artk, aklm anlay gözüne açtmz hususlara vermelisin! Bun-

lar, senin farknda olmadn bir yönden, Allah’n sana dönük inayeti-

dir. Ebu Hamid el-Gazalî’ye de görünmü olan eytan kaynakl kuku-

lar, sana açklam olduumuz bu srl bilgiden perdelemesin! ekilci

bilginler bunlar aktarm ve Allah’n peygamberine yönelik söyledii

‘De ki, Rabbim! Benim bilgimi artr’
,bi emrinden habersiz kalmlardr.

Burada, amelimi veya halimi veya bilgiden baka bir eyi artr deme-

mitir. Allah’n peygamberine Allah’tan perdelenmeyi ve O’ndan uzak-

lamay veya kemal derecesinden eksildik niteliini talep etmesini em-

rettiini görebilir misin? Hz. Peygamber bir hadiste (Rahman) ‘Eliyle

(gösüme) vurdu’ ve bunun sonucunda ‘Gelmi vc geçmilerin bilgisi-

ne sahip oldum’ demitir. Niçin burada Peygamber ameli veya hali zik-

retmemitir?

ekilci bilginler, adn da zikrettikleri bir adamn rüyasnda Ebu

Hamid Gazalî’yi gördüünü ve kendisine durumunu sorduunu akta-

rrlar. Bu soru üzerine Gazali öyle demitir: ‘Bu srl ilim olmasayd,

daha çok hayr elde ederdik.
5

ekilci bilginler bu rüyadaki ‘srl bilgi’yi

Gazali’nin yöneldii (tasavvuf) yolu diye tabir etmitir. eytan da alla-

yp pullad bu tabir vastasyla, ekilci bilginlerin bu (tasavvuf) bilgi-

sinden yüz çevirip (bu bilgi sayesinde ulaabilecekleri) yüksek derece-

lerden mahrum kalmalarn hedeflemitir. (Tabir üzerinde durmamzn
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nedeni) rüyann eytan kaynakl deil, melek kaynakl olmas duru-

munda gcçerlidir. Rüyann kayna Allah ise, bu durumda gören kii

ya güzel bir yerde bulunmuyordun Görülen ise, ölmütür ve bu ne-

denle o duyu âleminde deil, Allah’n nezdindedir.

Ebu Hamid ve benzerlerinin ibadetlerin srlar hakknda insanlar

tevik ettii ilim, insann ölümden sonra kendisinde bulunaca bu ye-

re yabanc deildir. Bilakis o ilim, bu mertebeye aittir. Binaenaleyh o

mertebeye (Allah’n nezdi) yabanc olan yegâne ilim, bu dünya haya

tnda bilginin ilgilendii boanma, evlenme, al veriler, ekin, ksaca

bu dünya hayatyla ilgili olup da kesin olarak ahiretle ilikisi olmayan

hususlardr. Çünkü insan ölümle bunlardan ayrlr. Bütün bu ilimler,

ahiret hayatna yabancdr. Ayrca geometri, astronomi ve sadece bu

dünya hayatnda yararl olan dier ilimler de böyiedir. Bununla birlikte

bu ilimler niyet ve amaç bakmndan insana sevap kazandrr. Öyleyse

bunlardan insana dönen yarar, bilginin kendisi deil, insann niyet ve

maksadndan ibarettir, çünkü bilinenine baldr. Burada söz konusu

olan bilinenin hükmü ise, ahirette deil, dünya bayatndadr.

Öyleyse Ebu Hamid rüyada adeta öyle demitir: ‘Ahirete yabanc

olan bu ilimlerle ilgilenmek yerine, burayla ilgili ve bu yerin gerei

olan bilgiyle ilgilenmi olsaydk, daha çok yarar elde etmi olurduk.

Dünya hayatyla ilgili ilimlerle ilgilendiimiz Ölçüde, burayla ilgili ilim-

lerden mahrum kaldk.’ Öyleyse rüyay gören kimsenin söyledii olma-

sa da rüyasnn (gerçek) tevili budur. (Rüyay gören kimsenin tabirini

benimseyen içimseler) yice düünselerdi, Ebu Hamid’in ‘yabanc ilim’

sözünü daha iyi anlarlard. Ebu Hamid bu sözüyle ibadetlerin srlar ve

ahiret hayatyla ilgili hususlar kastetmi olsayd, (bu ilimler oraya) ‘ya-

banc’ diye nitelenmezdi, çünkü bu ilimlerin yeri orasdr. Yabanclk,

vatandan uzaklk ve ayrltr. Öyleyse söylediimiz husus kesinlemi-

tir.

Artk sen de Allah ve ahiret ile ilgili bu ilmin peinden gitmekten

perdelenme! eriat ilimlerini ise, bilhassa örenilmesi farz klnan ko-

nulardan, gerek duyduun ölçüde ören! ‘Sürekli olarak dünya ve

ahirette ‘benim ilmimi artr’ diye dua et!
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FASIL ÇNDE VASIL

Sal vc Perembe Orucu

Nesai, Üsame b. Zeyd’i öyle dediini aktarr: Hz. Peygamber’e

öyle dedim: ‘Ey Allah’n Peygamberi’! Neredeyse hiç brakmayacak

ekilde oruç tutuyor, bazen de bir daha tutmayacak ekilde ara veriyor-

sun. Bunun iki istisnas var: Pazartesi ve Perembe. Bu iki günü mut-

laka tutuyorsun.’ öyle cevap verdi: ‘Bu iki günde ameller âlemlerin

rabbine sunulur. Amelimin ben oruçlu iken Allah’a sunulmasn iste-

rim.’

Bilmelisin k, gün isimleri say isimlerinden gelmitir. Birincisi,

(Pazar anlamnda) Ahad’dr (birinci). Sonuncusu ise, (Perembe anla-

mnda) Hamitir (beinci). Altnc güne
c

urûbe’, Arapça’da ise Cuma

ismi verilmi, yedinci güne ise Sebt günü ad verilmitir. Bu iki gün

ise, sayyla deil, durumla isimlendirilmitir. Kur'an- Kerîm ‘be akan

yldz’ 164 diye bee yemin etmitir. Bunlar, yönelme vc yüz çevirme

özelliine sahip yldzlardr. Bu yemine, günei ve ay katmamtr.

Güne ve ay, kayan eylerden olsalar bile ‘hunnes’ deillerdir. Ayn e-

kilde Cuma ve Cumartesi de böyledir. Bunlar da günlerden olsalar bile,

isimleri say isimlerinden deüdir.

Öyleyse burada Pazartesi ve Perembe gününe özgü oruçlar zik-

redelim. Daha sonra da Cuma, Cumartesi ve Pazar gününe özgü oruç-

lar kitabn ilgili bölümlerinde zikredeceiz. Pazartesi günü Âdem’e,

Perembe günü ise Musa’ya aittir. Böylelikle Âdem ile Hz. Peygamber

Muhammed’i ‘cevamiü’l-kciim verilmekle’ isimlerdeki toplayclk bir-

letirmitir. simler kelim’dendir (hakikatierdendir). Böylelikle Hz.

Peygamber, bu ortaklk nedeniyle Adem’e özgü olan Pazartesi günü

oruç tutmutur. Musa’ya gelirsek, Musa ile Hz. Peygamber’i birletiren

özellik yumuaklktr. Yumuaklk, merhametin gerektirdii bir duy-

gudur. Allah Hz. Peygamber’i âlemlere rahmet olsun diye gönderdi.

Musa’nn yumuaklkla ilikisine gelirsek, Hz. Peygamber sra gecesin-

de bütün peygamberlerle bir araya gelmi, Allah bize elli vakit namaz

farz yaptnda Musa’dan baka hiçbir peygamber ümmetine merha-

metli olmasn tavsiye etmemi ve bu konuda dikkatini çekmemitir.



17° Fütuhat-

1

Mekkiyye 5

Hz. Peygamber geriye dönerken, Musa’dan baka hiçbir peygamber

kendisine 'Allah senin ümmetine neyi farz kld 5
diye sormamtr. Böy-

lelikle sadece Musa bize özen göstermitir. Hz. Peygamber (Musa’nn

sorusuna) 'Elli vakit namaz5

deyince, Musa kendisine öyle demi: ‘Bu

konuda tekrar Rabbine müracaat et!
5 Hadisin devamnda Hz. Pey-

gamber öyle der: 'Böylece Rabbim ile Musa arasnda gidip gelmeye

devam ettim. En sonunda namaz be vakit, sevabm ise elli vakit yap-

mtr.’ Böylelikle Allah, yükümlülüü azaltm, sevab ise balangçtaki

gibi brakmtr.

Allah, Hz. Peygamber ile Musa’y bize kar merhametli olmak

özelliinde birletirince, Musa’ya ait Perembe günü orucunu tutmu-

tur. Hz. Peygamber, Pazartesi orucunda Âdem ile kendisinin sahip ol-

duu bilgiyi hatrlarken Perembe günü orucunda ise Musa ile âlemle-

re rahmet olarak gönderilmi olmasn hatrlard. Bu iki peygamber,

dünya hayatn terk etmi olup beslenmeyi gerektirecek bedensel bir

yaam içinde olmadklar için, bir ey yiyemeyecek ve içemeyecek bir

durumdadr: Onlar, iki yaratl arasnda beslenmenin bulunmad ara

bir bölgededir. Hz. Peygamber ise, belirttiimiz hususlarda kendisiyle

b.u iki peygamber arasnda ortaklk gerçekleince, onlara uyarak yemek

ve içmeyi brakarak kendileriyle bir araya geldii bu iki günü oruçla

geçirmek istemitir. Bunun amac, kendisini bu iki günde o peygam-

berlerle bir araya getirecek ekilde boalmak istemesidir. Yine bu ne-

denle peygamber, (bu günlerde) sadece beslenmeden uzak durmakla

yetinmemi, bu terk davran meru bir amel olsun diye onu oruca çe-

virmitir. Bu sayede Peygamber, Hakka özgü olan bir nitelikle nite-

lenmitir ki o da oruçtur. Bu amaçla peygamber, bu iki günde ameli

âlemlerin Rabbine sunulsun diye Pazartesi vc Perembeyi oruçla ge-

çirmitir. Oruç Hakka ait bir nitelik olduu için, bu günlerde Peygam-

ber Hakka ait bir nitelikle nitelenmitir.

Oruç kullarla ilikiicndirildiinde, bir bozulduk -ki onu kabul edi-

cidir- kendisine girebilecei gibi ayn zamanda iyi de olabilir. Bu ne-

denle, baka bir ismine deil, âlemlerin Rabbine sunulmutur. Rab,

(bozulmu eyi) slah eden ve düzelten demektir. nsan farknda deil-

ken, oruca girmi bir bozukluk söz konusuysa, Rab onu düzeltir. Bu

düzeltme hükmü, özel olarak (alem kelimesinin kökü olan) alamet ile

ilgilidir. Alamet, âlemin Allah’a delil olmasdr. Bu nedenle Peygamber
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öyle buyurmutur: ‘Alemlerin rabbine.’ Burada alem kelimesi, belirti

demektir ve (onda bir bozulduk bulunabilir). Alametin bozukluu, te-

orik düüncede kukunun kendisine ilimesiyle ilgilidir. Dier ameller

dururken, sadece orucu Allah ile lkilendirp (ardndan da) kulu

onunla nitelemekten daha büyüle bir kuku olamaz. Sunum gerçekleip

kuku ortadan kalktnda, akln tad kuku ilâh kef sayesinde or-

tadan kalkar. Burada (amellerin) sunum ve arz, orucun hangi ksmnn
Allah’a ve hangi ksmnn kula ait olduunun ortaya çkmas ve gö-

rünmesi demektir. te, alametin slah edici olmasnn anlam budur.

Hadiste geçen ifadeyi ‘âlemlerin mürebbisi’ eklimde de okuyabilir-

sin d onlar gdalandran demektir. Oruçlunun gdas, Hakkn oruç ve-

silesiyle verdii bu iki güne özgü ilimlerdir, Bu ilimler, isimler hakkm-

daki ilmi ve ‘on iki pnari bilmektir. Bunlar bilmek, Allah’tan baka

her eyi bilmenin sebebidir. Bu ilim, her eyin kendisiyle hayat buldu-

u hayat bilmektir. Bir dieri, kahr özelliiyle bitkiler ve donuklar

arasnda türeyen eyleri bilmektir. Çünkü on iki pnar, asayla taa vur-

mak suretiyle ortaya çkmtr. Bu vurmayla, tatan
c
on iki pnar5

ortaya

çkmtr, Bu ifadeyle, vurma sebebiyle nefs terbiyesinden ilimlerin ve

zevk ilimlerinin ortaya çkmas kastedilir. Zevk ilimlerinin çkmas, su-

yun tadlan bir ey olmasndan kaynaklanr. Suyun tad içerken deiir.

Buradan ise, donuk diye isimlendirilen eyin hayada nasl vasfland

örenilir. Nitekim doru sözlü (Peygamber) ‘Allah'n övgüsünü tespih

ettiini’ bildirmitir. Çünkü Hak, bu tespih eylemini, ‘ondan’ sözüyle

taa izafe etmitir. Kef ve iman olmayan kimse, donukta hayatn bile

bulunduunu kabul etmezken onun tespih edebileceini nasl kabul

edebilir ki? Gafil kalmaktan Allah'a snrz.

.
Oruçlu, bu kef sayesinde hayatn bitkilere nasl izafe edildiini de

örenir. Çünkü taa asayla vurulmutu ve asa bitki âlemindendir.

Onun vurulmasyla ise ortaya çkan ey ortaya çkmtr. Kefi olmayan

kimse, canll büyüme (nümüvv) anlamnda yorumlamadkça, bitki-

lerin canl olduunu bilemez. Perembe günü oruç tutan kii, Musa’nn

(a.s.) kendisine yardmndan dolay
con iki pnar’ ilmini, kef ve müa-

hede üzere bilir. Bu ilim, âlemin maslahatlaryla ilgili ilimdir. ‘Herkes’

bu kaynaklardan ‘kendi merebini bilmitir.’ On iki pnan bilen rimse

ise, on iki burcun hikmetini de bildii gibi ayn zamanda say isimlerin
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nerde sonlandn da bilir. Bu say, on ikidir. Bunun yan sra, Allah’n

velisi olmas bakmndan insan bilir.

Ta üstünde hüküm sahibi olan bir aaca baknz!

Perdeler ardndan vuran kiiye baknz

Burada Allah üzerinde perde ve örtü olan ey Musa (a.s.) iken bir

bedevi için de Allah’n kelam üzerinde perde olan ey Muhammed idi

(a.s.).

Pazartesi günü orucuyla kul, ilâh. isimlerin bilgisini elde etmek

için, müahede ve huzur yaygsnda Hale ve halk (yaratlmlk) bir

araya getirir. Perembe ginü orucuyla ise, nefsini korumayla saptrc

kukularn kendisinden içeri girdii dört yönü koçumay bir araya geti-

rir. Çünkü bu yönler, ayette belirtildii gibi, eytann (insana giri)

yollardr. Allah öyle buyurur:
‘

Sonra onlara önlerinden geleceim .’ 165

eytann insanlara önlerinden gelmesi, Allah’n kendisine ‘yönelik’ em-

rinden kaynaklanr. ‘Arkalarndan da .*166 Bu ise, ‘onlar kendine çek’ em-

rinden kaynaklanr. ‘Salarndan .’ 167 Bu ise, ‘onlara ortak ol’ emrinden

kaynaklanr. ‘Sollarndan.’
16* Bu ise, ‘onlara vaatte bulun’ emrinden kay-

naklanr. Bu ifade, kulun ortada bulunmas demektir. Çünkü kul saye-

sinde bu dört yön birbirinden ayrr ve toplam, bu mertebede be
olur. Böylelikle kul, özelliklerinden birisi be olduu için, (Arapça’da

beinci demek olan) Perembe günü orucuna tutunur. Onun bu gün-

deki arkada ise Musa’dr. O, öfkeli ve kat biridir ve öfkesi nedeniyle

eytan ondan uzaklar. Perembe günü oruç tutan insan, belirttiimiz

bilinçle bu dört yön üzerinde kendisini gözetleyen eytandan ve -

geldiini var saydmzda- eytann getirdii eyleri kabul etmekten

kendini korumu demektir. Kulun nefsi, arzulad eyi yapmada ey-

tana yardmc olan beinci unsurdur. Musa ise bütün bu kaplarn bek-

çisidir ve oruçlu insan içeride güvenli ve rahat bir ekilde kalr. Bu gü-

vene kavuan kul, bu günü oruçlu geçiren kiidir. Pazartesi günü oru-

cunda ayn ey Adem hakknda denilmedi.

Pazartesi orucunu ise, bârn yorumda ‘Hakk ve halk birletir-

mek’ saydk. Bunun amac, farknda olmakszn bu oruca bir bozukluk
A

bulamasn engellemektir. Çünkü bu günün sahibi olan Adem, farkn-

da olmakszn eytann kendisini yanltmasn kabul etmitir. eytan
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kendisinden uzaklatramam olan kimsenin, onu bakasmdan uzakla-

trmas daha güçtür. Bu nedenle Pazartesi, onçluluk niteliindeki or-
A

talcllc nedeniyle, Hak ve halita yorumlanmtr. Bu mertebede Adem

dikkate alnmamtr.

Be hunes ise, Musa’ya ait Perembe ile ilikilcndirilmitir, çünkü

yürüyü ve geri dönmeleri itibaryla geri dönü ve yürüme de onlara

aittir. Bu yönüyle be hunes, kendilerini bir arada tutan bein gücü

nedeniyle bakalarna hakim ve etkindirler. Çünkü be kendisini oldu-

u kadar yirmiyi de korur. Bein dnda, böyle bir yeri ve gücü olan

baka bir say yoktur. Kendini olduu gibi bakasn da koruyabilen bir

ey, bu nitelie sahip olmayanlara göre, akllarn peinde olduu ku-

kulara kar daha güçlüdiir. Allah Teala öyle buyurur:
cOnlar korumak

kendisine ar gelmez.' 169 Baka bir ayette öyle buyurur: ‘O her eyi ko-

ruyucudur. ’
170

Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.

Elli sekizinci ksm sona erdi, onu elli dokuzuncu ksm takip ede-

cektir.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
ELL DOKUZUNCU KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

FASIL ÇNDE VASIL

Cuma Günü Orucu

Bilginler, Cuma günü orucu hakknda görü ayrlna dümütür.

Bir ksmna göre bu oruç mekruh iken bir ksm bir önceki veya sonra-

ki gün tutulmadkça bu orucun mekruh olduu görüündedir. Müslim

Ebu Hureyre’den Hz. Peygamber’in öyle dediini aktarr: ‘Bir önceki

ve sonraki gün de tutmadktan sonra, kimse Cuma günü oruç tutma-

sn.’ Bhari öyle bir olay aktarr: Hz. Peygamber bir Cuma günü

oruçlu olan Cüvevriye b. el-Haris’in yanna gelmi ve kendisine ‘Ilün

tutmu muydun?’ diye sormu. ‘Hayr’ diye cevap verince, ‘Yarn tuta-

cak msn?’ diye sormu. Kadn ‘Hayr’ diye cevap verince, Hz. Pey-

gamber, ‘Yarn tutmalsn’ demitir.

Bilmelisin ki, Cuma günü, yaratma günlerinin sonuncusudur. Al-

lah’n kendi suretine göre yaratm olduu ey -ki Adem’dir- bu günde

yaratld. Yaratln kemali ve taml bu günde ortaya çkt gibi ya-

ratlmlarn en kâmili olan insan da bu günde zuhur etmitir, insan,

türeyenlerin sonuncusudur. Allah onun vastasyla el-Âhir ismini ilâh

mertebede koruduu gibi insan da el-Âhir ismiyle korur. Öyleyse el-

Âhir, ilâh isimlerin içinden Âdem’e bakan isimdir. Allah iki sureti

-Hakkn ve âlemin sureti- birletiren yapsyla insann yaratln bu

günde toplamtr (tamamlamtr). Bu nedenle Allah onu eriatn di-

liyle (toplama günü anlamnda) Cuma günü diye isimlendirmitir. Al-
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lah insan ilâh isimlerle süslemi, onlarla bezemi ve onu bu isimler sa-

yesinde yeryüzüne halifesi olarak yerletirince, kemaldeki en güzel ilâh

süs ile zuhur etmitir. Allah, kendisinden daha geni olma özelliini de

ona tahsis etti. Çünkü O’nun rahmeti, kendisini sgdramaz ve rahme-

tine dönmez. Kendisinde etkisi bulunan yeri, yaratklardr. Kalp Allah’

sdrabilmitir. Bu nedenle kalp (dolaysyla insan) Alah’n rahmetin-

den daha geni olmutur. Bu garip eylerden biridir; Allah’n rahme-

tinden yaratlm, ama rahmetten daha geni! Alah’n tecelligâh olan

bir ey için, Allah’n ziynetinden daha üstün bir ziynet vardr. Alah bu

güne Cahiliye Araplarnn diliyle bir isim vermitir: Urûbe! Baka bir

ifadeyle Cuma, güzelleme ve süslenme günüdür.

Hak, kâmil anlamda âlemin en yetkininde zuhur etmitir ki, o da

Adem’dir. Günler içinde de Cuma gününden daha yetkini yoktur.

Çünkü lâhî iktidar, Allah’n kendi suretine göre yaratt insann yara-

tlmasyla o günde ortaya çkmtr. nsan yaratlnca, artk lâhî iktidar

için yaratacak bir kemal kalmamtr, çünkü Hakkn suretinden daha

yetkin bir ey yoktur (o surete göre de insan yaratlmtr). Cuma günü

günlerin en yekini olup yaratlmlarn en kâmili bu günde yaratlnca,

Allah baka günlerde bulunmayan bir vakte ve âna Cumay tahsis et-

mitir. Bütün zaman bu günlerden ibarettir. Bu saat, zamanlar içinden

Cuma gününden baka bir ey için gerçeklememitir. Saat, günün

yirmi dörtte parçasndan biridir ve söz konusu olan ey, Cuma günü-

nün gündüz denilen yarsnn bir bölümündedir. Öyleyse bu saat, gü-

nün zâhirinde insann ise bâtnndadr. Çünkü insann bâtn günün

zahirinin karldr. Dikkat ediniz! ari Ramazan’da geceyi ibadetle

geçirmeyi emretmitir. Geceyi ibadede geçirmek, insann zahirine ait

bir hükümdür. Çünkü insann zahiri, uykuyla dinlenen yönüdür. ‘Allah

uykuyu dinlenme yapmtr.’ Baka bir ifadeyle rahatlk yapmtr. Ge-

ce ise, ilâh tecelli ve rabbani tenezzülün gerçekletii yerdir. Bu inii

insann ayakta karlamas, (tasavvufî) yolda Allah’a kar saygnn bir

gereidir. Gecedeki bu ini, Cuma’nn gündüzündeki saatin karl-
dr. Fakat ini her gece gerçekleirken saat ise, özellikle Cuma günün-

dedir. Çünkü bu saat, kemal saatidir. Kemal ise, cins kendisinde kema-

le yatknlk bulunan bir ey ise, cinsinde tek olabilir. Buna örnek olarak

insann kemale yatknln verebiliriz. Bu kemali, (riir içinde) insandan

bakas kabul edemez.
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Öyleyse insan, ‘suret
5
(üzerinde yaratld) için Rabbi sayesinde

kâmildir. Cuma günü ise, kendisinde yaratlm olan insan nedeniyle

kâmildir. Cuma gününün ise zikredilen saatinde yaratlmtr. Çünkü

söz konusu saat, Cumann en listün vaktidir. O saatte hüküm, yedinci

gökte bulunan rha aittir. Yedinci gök, adalet (adi), itidal ve bâtndaki

kemalin niteliklerinin semasdr. Çünkü bu günün sultan, üçüncü gök-

te bulunan ruhtur. Bu ruh, kendi gününün birinci ve ikinci saatinde

tam bir otorite sahibidir. Öyleyse bu ruh, özü gerei tecelli ederek hü-

küm sahibidir. Dier vakiderde ise, vekilleri vastasyla hükmü uygula-

nr. Bilgi, niteliklerin en kâmilidir. Bu nedenle en yeücin, en yetkine

tahsis edilmitir. Orucun ise, ibadetier içinde bir benzeri yoktur. Bu

sayede oruç, ‘benzerin olmay5

özelliinde benzeri olmayana (Hale)

benzemtir. Benzeri olmayan ise, tek bir yönden iki farkl nitelikle ni-

telenmitir: el-Evvel ve el-Âhir. O, bu lcisinin arasnda bulunandr,

çünkü nitelenen O’dur. Ayn ekilde O, ez-Zâhir ve el-Bâtn arasnda

bulunandr. Bu iki nitelik, anlam bakmndan tek bir niteliktir. Bölün-

me, sadece bu ikisinden ortaya çkan hükümde gerçeklemitir. Böyle-

likle, hüküm kendisinden ortaya çkt için, ez-Zâhir denildii gibi se-

bebi gizli kald için de el-Bâtn denilmitir. Öyleyse bu ikisi, O’na ait

iki niteliktir. Bu niteliin ispat edilmesi gereldi olmad için O’nunla

nitelenenin ispat edilmesi de gerekmemitir. Her hüküm, hüküm sahi-

binde ilklik ve sonluk sahibidir. Öyleyse O, el-Evvel (lk) ve cl-Âhir’dir

(Son): Anlam bakmndan bunlar birdir. Balangc ve bitimi bakmn-
dan ise, bu ikisi bölünmeyen bir eye ait iki zarftr.

Durum belirttiimiz gibi olunca, Cuma günü oruç tutmak isteyen

çimse, bir gün öncesini veya sonrasn da tutmaldr. O günün oruc
ve gecesinin ibadetle geçirilmesi hakknda söylediimiz benzerlik ne-

deniyle, Cuma günü tek bana tutulmamaldr. Çünkü o günün misli

olan bir gün yoktur. Çünkü Cuma, ‘günein kendisinde doduu en

hayrl gündür.’ eriatn bilgisi ne kadar da hikmedidir! Burada (Cu-

mann gündüzünün) oruçla gecesinin ise ibadede gcçirilmemesne

hükmetti. Bunun nedeni, onun dier günlere olan üstünlüüne sayg-

dr. Bu gün, ümmetlerin hakknda görü ayrlna dütükleri gündür.

‘Allah bize (insanlarn) görü ayrlna dütükleri gerçek hakknda

kendi izniyle doruyu göstermitir.’ Dolaysyla Allah, onu aradaki

yedeinlik münasebeti nedeniyle sadece Hz Muhammed’e açklamtr.
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Çünkü Hz. Peygamber, peygamberlerin en kâmilidir. Biz ise, ümmet-

lerin en kâmiliyiz. Dier ümmetlere ve nebilerine ise Allah bu günü

bildirmemitir, çünkü onlar, kemal derecesinin altnda bulunduklar

için buna yatkn deillerdi. Dolaysyla onlarn nebileri Hz Muham-

med’den aada bulunduu gibi ümmetleri de bizim kemalimizden

daha aadadr.

Hamd bizi seçen Allah’a aittir. Allah’a hamd olsun, (ümmetler ile

bizim aramzda bir karlatrma yaparsak) biz Cuma günü, Peygambe-

rimiz ise Cuma gününde bulunup o günün dierlerinden üstün olma-

sn salayan söz konusu saattir. Oruç tenzih bakmndan Allah’a ait

iken ibadet yönünden insanndr. Ortaklk konusu ise, oruçtur. Öyley-

se Cuma orucu, kendisinden olmas bakmndan Allah’a; Cuma günü-

ne izafe yaplm günün orucu olmas bakmndan ise kula aittir. Çün-

kü kulun oruç tutmasyla, orucun Allah’a ait olmas mümkün olabilir.

Cuma gününe tamlama yaplan günün orucuyla ise, Cuma gününü

orucu sahih olmutur. ‘Alial hüküm sahibi ve her eyi bilendir.’

FASIL ÇNDE VASIL

Cumartesi Günü Orucu

Ebu Davud, Abdullah b. Bir’den, o da kardeinden öyle aktar-

mtr: Hz. Peygamber öyle buyurmutur: ‘Size farz klnan orucun

dnda, Cumartesi günü oruç tutmaynz! çinizden Cumartesi yemek

için sadece bir üzüm çöpü veya aaç dal bulan kimse, onu yesin.’ Ebu

Davud öyle demitir: Bu hadisin hükmü kaldrlmtr. Ebu sa bu

hadis hakknda ‘hasen hadis’ demitir: Nesai, Ümmü Seleme’nin öyle

dediini aktarr: ‘Hz. Peygamber tuttuu oruçlarm çounu Cumartesi

ve Pazar günü tutar ve öyle derdi: ‘Mürikler bu günleri bayram günü

olarak kutlard. Ben onlardan farkl davranmay severim.’

Alimler, Cumartesi günü orucu hakknda görü ayrlna dümü-
tür. Bir ksm tutulabileceini, bir ksm ise tutulmayacan ileri sür-

.mütür. Bilmelisin ki, bize göre Cumartesi, gününe bir son olmad
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ebedilik günüdür. Bu günün gecesi. Cehennemdedir (cehennemliklere

aittir), dolaysyla o kapkaranlktr. Gündüzü ise, cennetliklere aittir.

Öyleyse cennet, aydnlatc ve k saçcdr. Açlk, cehennemliklerde

sürekli ve daimi olduu gibi zdd da (tokluk) cennetliklere aittir. Do-

laysyla cennedikler, acktklar veya susadklar için yiyip içmezler, sa-

dece bundan haz aldklar için yer ve içerler. Öyleyse kim cehennemlik-

lerin niteliklerinden olan kabz ve bast (daralma ve açlma) halini mü-

ahede ederse. Cumartesi tutulabileceini söyler. Çünkü oruç, bir kal-

kandr. Bu kalkan ile oruçlu kendisini baarszla uratacak eyden

kendini korur. bn Zincevey’in et-Tergtb isimli kitabnda Hz. Peygam-

ber’in öyle dedii aktarlr: ‘Allah'n rzasn arzulayarak bir gün oruç

tutan kimseyi Allah ateten yetmi çukur uzaklatrr.’

Baz -kimselerin müahede ettii ey ise, bast (açlma), umut ve

cennet olmu. Cumartesi gününün kendisinde dinlenildii için ‘sebt

(dinlenme)’ diye isimlendirildiini anlamtr. Bununla birlikte söz ko-

nusu dinlenme bir yorgunluk nedeniyle deildi. Cumartesi, Pazar gü-

nündeki yaratln balamasyla Cuma gününde yaratln sona ermesi

arasndaki gündür. Bu günler, kendilerinde Allah’n âlemi yaratt alt

gündür. Cumartesi günü ise, ayaklarndan birini dierinin üzerine ko-

yarak, öyle demitir: ‘Ben Hükümdarm! Âlemi salamca yarattm.’

‘Yeryüzünde besinleri takdir etti.’ ‘Her göe emrini vahyetti.’ Terazile-

ri koydu.’ Yaratt eylerin bir ksmn bir ksmna dayandrd ve on-

lardan bir ksmn alan ve kabul eden yapt. Onlarn istidatlarn en

yetkin tarzda kemale erdirdii gibi ‘Her eye hakkm verdi
’ 171 ayetinde

bildirdii eyi yapt. Ardndan kendisini (yaratma iini tamamlayp)

‘bo kalmak’ ile niteledi. (Paragrafm bana dönersek) Bu durumu mü-

ahede eden kimse, ‘hikmet, bu gün oruç tutmamay gerektirir’ der ve

oruçta rahatlk ve dinlenmeyle çelien yorgunluk bulunduu için Cu-

martesi günü orucuna engel olur. Çünkü oruç, insann yaratlnn ge-

rei olan beslenmenin zdd olduu için, bir meakkattir.

Baz çimseler ise (bir hadiste de belirtildii gibi) Allah’a ortak ko-

çanlara aykr davranmay dikkate alarak Cumartesi günü oruç tutar.

Bu insanlar, Allah’a ortak koan kimsenin kendi diktii eyi gördüünü
müahede etmitir. Bu insanlar herhangi bir ilerini, inançlarnda Al-

lah’a kotuklar ortaa braktklarnda, taptklar ey, bundan sevinerek

bu günü onlar adna bir bayram yapar, bu nedenle onlar yedirir ve içi-
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rir. Burada onlarn tapt ve kendisine dayandklar orta kastetmiyo-

rum. Burada ‘ortak’ .sözüyle ortak koulan eyin d varlm deil, on-

larn gönüllerindeki yansmasn ve suretini kastediyorum. O insanlara

bu günü bayram ve sevinç günü yapan bu surettir. Onlarn Allah’a or-

tak yaptklar ey, bu yüklemeden memnun kalabilecei gibi memnun

kalmayabilir de. Firavun ve benzerleri gibi, bundan memnun olan, or-

tak koanlar gibidir; memnun kalmayp insanlarn kendisiyle ilikilen-

dirdikleri özelliklerden Allah’a snan ise, kendiliinde mudu olurken

bedbahdk onu (Allah’a ortak diye) ortaya dikenlere döner. Bir insan

böyle bir müahedeyle oruç tutabilir ve öyle bir oruç, Allah’a ortak ko-

an ile birleyen arasndaki ilikinin uzakl nedeniyle, bir zdk ilikisi-

dir. Oruçlu, o gün- oruç tutma kararn vererek, kartik ve ztlk özel-

liiyle nitelenir. Bu oruç, (o günü bayram sayanlarn) oruç tutmayla-

rnn zdddr. Hz. Peygamber de bu amaçla Cumartesi günü oruç tu-

tard.

FASIL ÇNDE VASIL

Pazar Günü Orucu

Daha önceki (Cumartesi orucunu baz insanlara muhalefet etmek-

le ilgili belirttiimiz) yorumu dikkate alan kimse, Pazar günü

Hristiyanlardan farkl davranmak için oruç tutar. Pazar gününe Al-

lah’n yaratmaya yöneldii ilk gün olmas bakmndan bakan insan ise,

Allah’a ükretmek için oruç tutar ve bu davranyla benzersiz bir iba-

detle (Allah’n eylemine) karlk verir.

Ariflerin oruç rutma niyetleri farkllamtr: Baz arifler Pazar gü-

nünü srf ilk gün olduu için tutar. lklik, Hakka ait bir tenzih nitelii

olduu gibi oruç da bir tenzih niteliidir. Bunun yan sra oruç, inam

yemek, cinsel ilikiye girmek gibi neftin hazlanndan alkoyduu ve kö-

tülüklerden uzak tuttuu için, (Allah’n yasaldan anlamndaki) ‘koru’yu

muhafaza eder. Bu balamda oruçluyken bir insann gybet etmesi,

cinsel ilikiye girmesi veya cahil kalmas .veya dince kötülenmi bir halle

nitelenmesi yasaklanmtr. Bu sayede oruçluyla Bir arasnda tenzih ni-
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tetiindeki iliki gerçeklemi ve bu nedenle de Pazar günü orucunu

tutmutur. Her ârifn kendine özgü belli bir tarz vardr. Bu tarz ile en

yarar ekilde Hakka karlk verir.

Orucun doadaki (dört unsurdan) pay, beslenmenin ortadan

kalkmasnn bir sonucu olarak kuruluk ve scaklktr. Beslenmenin ol-

may, doann gereine zttr, çünkü doa, canllk nedeniyle,

edilgeni olmayan scakl ve soukluun edilgeni olan yala gerek

duyar. Oruçlu ise, doaya zddyla karlk vermi, baka bir ifadeyle

asl ilke ve onun edilgeniyle doaya karlk vermitir. Çünkü insana

nefsine muhalefet etmesi emredilmitir. Nefs ise, özel anlamyla doa-

dr ve bütün cisimler âleminin varl kendisine dayand için, özü ge-

rei lah ile didiir. Doa âlemi olmasayd, cisimler âlemi dta var ol-

mayacakt. Bu nedenle de doa (ve nefs), böbürlenmi ve gurura ka-

plmtr.

Unsurdan oluan bu bedeni yöneten ve kendisine bedendeki den-

geyi koruyarak onun yararlarn gözetmesi emredilen ruha öyle deni-

lir: Doal nefsi bu vesileyle böbürlenir ve gururlanrken gördüünde,

onu yemekten, içmekten, cinsel ilikiye girmekten alkoy. Bu sayede

ona muhalefet eder ve bu konularda ona muhtaç olduunu zanneden

doann kuruntusundan da kendini kurtarrsn. Ayrca doa, kendisi-

nin nefsin hükmü altnda olduunu bilmelidir. Bunu örenince, bu

bedenin yöneticisinden besin talep ederek, muhtaçlk ve yoksunluk al-

tnda ezilir. Böyle bir yönetim ise, ‘oruç’ diye isimlendirilir. Bedeni yö-

neten ruhun mizacn düzgün olmas için doal nefsi büsbütün besin-

den uzak tutmas ise oruç diye isimlendirilmez. Ruhun bu eylemi, do-

ay yönetiinin bir sonucudur ve bu davran, oruç diye deil, belki

‘perhiz’ diye isimlendirilebilir. Ruh perhizi yerine getirip kendisine

verdii emirde doaya yardmc olurken bedenin Allah’a ibadete elve-

rili hale gelmesini ve Allah’n bütün hareket ve duraanlklarda kendi-

sine emrettii ibadederi -ki bu ibadeüer söz gelii mizacn düzgün ol-

mas artna bal olabilir- yerine getirmeye uygunluk kazanmasn

amaçlam olabilir. Böyle bir durumda oruç olmasa bile tutulan perhiz

nedeniyle insan sevap kazanr.

Böylelikle, Pazar günü orucunun baz srlarn sana açklam ol-

dum.
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FASIL ÇNDE VASIL

Ramazan’a Ait Misal Tecellisi Gerçekletiinde

Tecelli Vaktine Aittir

Müslim es-Sahih’inde Ebu’l-Bahterfnin öyle dediini aktarr: ‘bn

Abbas ile karlanca kendisine ‘Hilali gördük, aramzdan bazlar ‘hilal

üç günlük’, bazlar ‘iki günlüktür’ dedi. Bunun üzerine bn Abbas

‘Hangi gece gördünüz?’ diye sorunca, ‘Falan gece gördük’ dedik. öyle

karlk verdi: ‘Hz. Peygamber öyle buyurdu: ‘Allah hilali görülsün

diye uzatmtr. Hilal görüldüü geceye aittir.’

Allah ehlinin efendileri öyle demitir: Hüküm vakte (hal) aittir.

nsan veya sûfi, vaktinin oludur; ne geçmi ne gelecek zaman, onun

üzerinde hüküm sahibidir. u var ki insan, vaktinin (hal) hükmünün

altnda bulunduunu bilemez. Gerçekte de öyledir. Bu nedenle ‘sûfi

vaktinin oludur’ dedik. Çünkü insan bunu bilir. Bunun yan sra,

kendisi üzerinde hüküm sahibiyken peygamberlik eserinin de kendisine

ait olduunu da bilir. Gerçekte durum böyle olsa bile, her insan bunu

bilemez. Bu hüküm ortaya çkp insann vaktinin olu olduunun bil-

gisini elde etmesi, (zahirde) ‘hilal görülen geceye aittir
3

hadisinin kar-

ldr. Çünkü biliriz ki, nlarn içindeyken kendisini göremesek bile

hilal bize yansmaktadr. Ayn ekilde, gündüz de yldzlarn gökte bu-

lunduundan eminizdir, fakat görme gücümüzün zayfl nedeniyle

onlar göremeyiz. Bu nedenle hilale ve yldzlara ulaamayz. Hilali

gördüümüzde ise, hilal görülen vakte aittir ve onun hilal olduunu

biliriz. Bu durumda hilal, bu görünümün gereiyle bizde hüküm sahi-

bidir. Ramazan ayma ait bir hilal ise, bizdeki edsisi oruca niyedenmek-

tir. Ramazan’m bittiini bildiren hilal ise, bu kez orucu bozma niyetini

bizde gerçekletirir. Herhangi bir aym hilaliyse, bir önceki ayn sona

erip ait olduu ayn hükmünün baladn bize bildirir.

nsanlarn durumlar, birbirinden farkl farkldr. Vakider, her ay

-al veri, borçlanma, kiralar ve haccn eylemlerinin sürelerinin bitimiy-

le, hilalin görünmesiyle birbirinden ayrr. Allah Tcala öyle buyurur:

‘Sana hilalleri sorarlar, de ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir .

’

172

Nitekim bunu daha önce belirtmitik.
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FASILÇNDE VASIL

Hilalin Görülmesi Hakknda Tanklk

Hilali görmemisek ve bir veya iki tank bize hilali gördüklerini

söylerlerse, acaba vaktin hükmünün altna girecek miyiz? Bakasnn

tankl hilali görmemizin yerini alabilir mi? Bana göre, hilal doarken

insanla ilgili bir amaca uygun doabilecei gibi onun çkaryla ters de

düebilir. Çkarmzla çeliirse, tek kiinin tankln kabul ederiz. Bu

durumda dier tank, bize emredilen nefse kar çkmadan dolay var-

dr. Nefs, doas gerei (oruç tutmak gibi) böyle bir hükmü istemeye-

cektir. Dolaysyla (Ramazan’da) orucu bildiren hilalde tek ahidin ta-

nklyla davranmamz yerindedir. Söz konusu olan Ramazan’n sona

ermesiyse, burada nefsin arzusu vardr. Bu nedenle^ bize tanklk ede-

cek ikinci bir tana gerek duyarz. Bu sayede Ramazan orucuna nef-

simizin arzusu nedeniyle deil bir ibadet olarak son veririz. Genellikle

bu iki tankta güvenilirlik art aranr. Çünkü böyle bir günde oruç

bozmak -ki Ramazan bayramndan söz ediyoruz-, bir ibadettir ve oruç

tutmak haramdr. Çünkü biz Ramazan ayndan sonra gelen hilali gör-

düümüzde, bir ibadet olarak orucumuzu açarz. Bu günde orucu aç-

mak farz, oruç tutmak ise haramdr.

Bununla birlikte, esasa kyaslanarak, bayram hilalini görmeyle ilgili

tanklkta da iki tana gerek duyulmutur. Ramazan hilali hakknda

tek kiinin rivayet ettii bir rivayet bulunmasayd, onu bayram hilaline

katardk. Bununla birlikte ondalci durum ihtimallidir, fakat biz görü-

nenden sorumluyuz. Bayram hilalinde iki zahirî ahide gerek olduu

gibi Ramazan hilalinde de iki ahide gerek vardr; zâhir ve bâtn tank.

Buna göre bâtn tank, nefse muhalefete durumun tandr. Allah

Teala öyle buyurur: ‘Nefsi arzusundan alkoydu .’ 173 Oruçta nefse ait do-

al bir arzu yoktur. Bu nedenle, (nefsi ikna etmek için) iki tann bu-

lunmasyla oruca baladmz gibi ayn ekilde iki tann varlyla da

orucu açtk. Çünkü bu iki ibadetten her birinin gerçek bir hükmü var-

dr. Dolaysyla iki öncülden bir sonuç çkmas kaçnlmazdr. Bu iki

öncül, bu iki ibadette iki tanktr.
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imdi bu konudaki hadisleri zikredelim ki, elinizdeki kitab oku-

yan insan, kaynaklarmz hakknda baka bir kitaba bavurup yorulmak

zorunda kalmasn.

Konuyla ilgili hadislerden biri Ebu Davud’un Stinen’inde yer alr.

Ebu Davud, Reb’î b. Hra’n Peygamber’in bir sahabesinin öyle de-

diini aktarr: ‘nsanlar Ramazan’n son günü hakknda görü ayrl-
na dümülerdi. ki bedevi Hz. Peygamber’in huzuruna gelerek önceki

gece hilali gördüklerini söylemi, bunun üzerine Hz. Peygamber, in-

sanlara oruçlarn açmalarn ve bayram namazna hazrlanmalarn em-

retmitir.’

Ebu Davud’un Sünen’inden Baka Bir Hadis: Ebu Davud bn
Ömer’den öyle bir hadis aktarr: ‘nsanlar hilali gözetliyordu. Ben hi-

lali görünce gelip Peygamber’e bildirdim. Bunun üzerine Hz. Pey-

gamber, hemen oruca balam ve insanlara da oruca balamalarn em-

retmitir.’

Yine Ebu Davud’dan üçüncü bir hadis: Ebu Davud Hüseyin b. el-

Haris’ten Mekke valisinin bir hutbe okuduktan sonra öyle dediini ak-

tarr: ‘Hz. Peygamber, hilali gördüümüzde
.
oruca balamamz em-

retmitir. Hilali görmez de güvenilir iki tank olursa, yine oruca balan

rz.’ Sonra öyle eklemitir: ‘Aranzda Allah’ ve Peygamber’ini benden

daha iyi bilenler vardr.’ Parmayla bir adam iaret ederek ‘falan adam

bunu Hz. Peygmber’den duymutur’ demitir. Hüseyin öyle der:

‘Yanmda duran kiiye ‘iaret ettii kii kimdir?’ diye sorduumda bana

‘Abdullah b. Ömer’dir’ demitir. Mekke valisi ise, Haris Hatb el-

Cumahî idi.

Dördüncü hadis Dârckutnî’nin hadisidir: Dârekutnî bn Ömer ve

bn Abbas’n öyle dediklerini aktarr: ‘Hz. Peygamber Ramazan hila-

linin görünmesiyle ilgili olarak tek bir kiinin tankln yeterli gör-

mütür.’ öyle eklemilerdir: ‘Fakat Hz. Peygamber bayram hilalinin

görülmesinde iki tann bulunmasn art komutur.’ Hadis zayf bir

hadistir.
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FASILÇNDE VASIL

Gündüzün Büyük Ksmn Rabbini Deil
Kendini Görmekle Geçiren Oruçlu

Oruç (gerçekte deil) hüküm bakmndan insana ait olduu için,

Allah onu kendisine tamlama yapp kendisine rurmay emretmi olsa

bile, oruçluyu kulundan soyudamtr. Bu nedenle oruçlu, oruç tuttuu

sürece (bu ibadetinde) Rabbine bakmaldr. Böyle yaparsa, Rabbinden

habersiz kalmayan oruçlu adn alabilir. Çünkü Hak, oruç adn halt

etmiken onu kendisine izafe etmitir. Kulun orucu ise, ancak Allah’n

kendisine emrettii tarzda tuttuunda oruç olabilir. Kul, orucu kendi-

sine emredildii tarzda tutmamsa oruçlu deildir. Oruçlu deil ise,

Allah’n kendisine döndürecei bir oruç da yok demektir. Bazen oruç-

lu, oruçlu olduunu zannederken kendisini oruçlu olmaktan çkartan

bir davran yapabilir. Buna örnek olarak, oruçludan ortaya çkan dedi-

koduyu vb. verebiliriz. Böyle bir durumda insan, orucunu bozmu

demektir, yemek yemese bile oruçlu saylmaz. Bu davrannn bir kefa-

reti olup da insan onu yerine getirirse, oruçlu saylr. Öyleyse oruçlu

bu tarz kendini korur. Çünkü bu davranyla insan Hakk kendi nefsi-

ne tercih eder. Allah ise, kendini tercih ellii ölçüde kulunu ödüllendi-

rir. Bu ödül ise, (baka bir nimet deil, bizzat) Allah’tr.

Bir insan Rabbini gözetirse, Rabb de onu gözetir. Dolaysyla

onun ödülü de Allah’tan bakas olamaz. ‘Kimin yükünde bulunursa,

onun cezasdr.’ (Oruç söz konusu olduunda) Hiç kukusuz Allah

oruçlunun yükünde bulunmutur. Çünkü Hak, kendisi hakknda bilin-

cini koruyan mümin kulunun kalbinde bulunur ve ödülün bizzat Allah

olmas zorunludur. Oruç Allah nezdinde mevcut olmutur, dolaysyla

Allah’a aittir. Oruçlunun orucu geçerli olduunda, (bulunaca) yükü-

nü arar. Bunun üzerine kendisine ‘onu Allah ald’ denilir. Bu durumda

Allah onun ödülü (cezas, karl) haline gelir. Nitekim Allah (kutsi

bir hadiste) öyle buyurdu: ‘Oruç benimdir ve onun karln verecek

benim.
3

Ebu Ahmed b. Adiyy el-Cürcânî, Hira b. Abdullah'n Enes’tcn

aktard bir hadiste Hz. Peygamber öyle demitir: ‘Oruçluyken elbi-
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sesinin ardndan ilikleri gözükecek ekilde bir kadnn yaratln de-

rinden düünen kimsenin orucu bozulmutur.’ Ravi Harra, tannma-

yan biridir. Çünkü o yannda bulunan bir kitapçktan hadis aktarrd ve

bu hadis de onlardan biridir. Hadisi ondan aktaran kii de zayf ravidir.

eyhimiz Ebu Muhammed Abdülhak böyle demitir.

FASIL ÇNDE VASIL

aban Aynn On Altnc Gününde Orucun Hükmü

Bize göre bu oruç haramdr. Çünkü o gün, Allah’n oruç tutmay

yasaklad alt günden biridir. Alt gün, ad geçen gün, Ramazan bay-

ram günü, kurban bayram günü ile üç terik günüdür. Tirmizi, Ebu

Hureyre’nin öyle dediini aktarr: ‘Hz. Peygamber öyle buyurmu-

tur: ‘aban ayndan alt gün kaldnda, artk oruç tutmaynz.’ Ebu sa

(Tirmizi) ise hadisin ‘hasen-sahih’ olduunu belirtmitir.

aban aynn on beinci gecesi, ölüm meleinin o sene içinde can-

larn alaca kimseleri yazaca gecedir. Bunun için bedbahtlarn ismi-

ni siyah yazyla, mutlularn ismini ise beyaz bir yazyla çizer. Bu sayede

ölüm melei mutluyu mutsuzlardan ayrt eder. Bu ahs için ölüm, gö-

rülen bir ey haline gelir. Çünkü bu gece, ecelleri bilme ve bu bilgiye

sahip olmayan mümine bildirme zamandr. On altnc gece bunun

bilgisine ulatnda, bu bilgiye ulaan ve bunun farkna varan mümin

kendini ölümü düünmekten ayramaz. Artk o, bu haliyle ahiretin

oullan arasnda saylr. Ölümle ise yükümlülük düer. Kii, amelleri

ortadan kaldran bir nitelii müahede ettii için, artk oruca niyetle-

nebilecei bir durumda deildir ve bu müahedenin etkisiyle sarho bir

halde kala kalr. Ramazan girinceye kadar bu müahede kimde kalrsa,

o kii oruç aban aynn kalan ksmn tutmaktan engellenir. Kimde bu

müahede kalmazsa (öleceini görmezse), geceden niyedenmedii için

bilhassa on altnc gün oruç tutmaz. On altnc gece, ecellerin nesli

edildii bir gece deildir, söz konusu gece, (aban) aynn yarsndaki

gecedir.
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Zahir ehlinden birisi (bn Hazm), aban aynn on altnc günü-

nün oruç tutmann yasak olduu bir gün olduunu, özellikle zikretti-

imiz sebebe balamtr. Söz konusu kii (r.a.) güvenilir bir hadis ak-

tarmtr ki, onu bir topluluk bize aktarmtr.

Zahirîlerin bir ksm, aban’n on altnc* gününü belirttiimiz ne-

denle oruç tutulmayan bir gün sayd. (bn Hazm) Bu konuda, bize bir

topluluun aktard güvenilir bir hadis aktarr. Hadisi Ebu Bekir Mu-

hammed b. Sahf el-Lahmi, Ebu’l-Kasm b. Abdurrahman b. el-Mukri,

Ebu velid Cabir b. Ebî Eyyub el-Hadramî, Ebu’l-Abbas b. Mikdam ak-

tard. Ravilerin hepsi, öyle demiti: ‘Eb'l-Hasan reyh b. Mham-
med e-ureyh er-Ruayni el-Makkari Ebu Muhammed Ali b.

Ahmed’den, o Abdullah b. Reb’den, o Ömer b. Abdülmeiik’ten, o

Muhammed b. Bekir’den, o Ebu Davud’dan, o Kuteybe b. Said’den, o

Abdülaziz b. Muhammed ed-Dera verdi’den öyle aktarmtr: Abbad

b. Kesir Medine’ye gelmi ve Alâ b. Abdurrahman’n mescidine doru

yönelmi, elinden tutarak ayaa kaldrm ve öyle demi: ‘Allah'm! Bu

adam babasndan peygamberin öyle dediini aktarr: ‘aban ay yar-
j

landmda, artk oruç tutmayn.’ Âlâ öyle karlk vermi: ‘Allah’m!
j

Babam bana Ebu Hureyre kanalyla Peygamberin böyle dediini ak-
j

tard.’ Ebu Muhammed b. Hazm öyle der: ‘Süfyan da el-Âlâ’dan böy-
j

le aktarr. El-Âlâ ise, be’nin, Süfyan
,
es-Sevri’nin, Maük’in, bn <

Uyeyne’nin, Misar b. Kidam’n ve Eb’l-Amis’m kendisinden hadis ak-

tard güvendir bir raviydi. Hepsinin hadisi kant olarak kullanlr.

Gamz b. Main’in (ravi zincirinde bulunmas) hadisi zedelemez. Ebu

Hureyre’nin Peygamberden aktarlan eye aykr rivayette bulunabile-

ceini zannetmek de kabul edilemez. ‘Zan, sözlerin en yalandr.’ Bu-

rada bir görü birliinden (icma’) söz etmek ise, yalandr.

Ebu Muhammed öyle der: ‘Bir grup aba’n yarsndan sonra

oruç tutmay bütünüyle mekruh sayd. var ki kesin ve güvenilir olan

ey, bu rivayetin lafznn gerei olarak aban’n yarsndan sonra oruç

tutmann yasaklanmasdr. Oruç, bir günden az olamaz. Rivayetin ayn

dier ksmnn orucunun yasaklanmas anlamnda yorumlanmas uy-

gun deildir, çünkü bu, açk deildir. aban ay, otuz veya yirmi dokuz

gündür. Otuz olduunda, yarm on be gün, yirmi dokuz olduunda

ise yars on beinci günün ortasdr. Hz. Peygamber, yarsndan sonra

orucu yasaklamad. Bu hadisten, hiç kukusuz, on altnc günün oruç
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tutulmasnn yasakland ortaya çkar.’ Ebu Muhammed’in el-Mahalla

isimli kitabndan yapamz alna burada sona erdi. Bu, adlarn el-

Alâ’nn hadisinin banda zikrettiim kimselerden aktardm hadistir.

Bakalar ise, hadisi Ebu Haan Muhammed b. ureyh’ten aktarr. Bu

kii, on altnc gün orucunun caiz olmad kanaatindedir ki, kendisin-

den aktardmz görüü bunu teyit eder.

FASIL ÇNDE VASIL

Terik Günleri Orucu

Bilginler, bu oruç hakknda görü ayrlna dümütür: Bir ksm
caiz olduunu, bir ksm temettü hac yapann o günlerde oruç tutabi-

leceini ileri sürmü, bir ksm mekruh olduunu söylemi, bir ksm
genel anlamda oruç tutulamayacan ileri sürmütür. Terik günleri,

kurban bayramndan sonraki üç gündür. Bunlar, yemek, içmek ve Al-

lah’ zikretmek günleridir. Müslim, kitab (es-Sahih’te) Nübeye el-

Hüzeli’de Allah’n peygamberinin böyle söylediini aktarr. Bunlar,

cennet ehlinin nitelikleridir ve bu nitelik her nerede bulunurlarsa iba-

detin dndaki her amel hükmüyle birlikte ortadan kalkar. badet ise,

dünya ve ahirette insandan gitmeyecek bir olgudur.

Oruç, terk etmek ve ibadettir. Onda ibadet yönünü dikkate alan-

lar, terik günü orucu caiz sayar. eriatn bu günleri yemek, içmek ve

Allah’ zikretmek günü olduunu tercih etmesini dikkate alanlar ise,

yaplmas zorunlu bir ibadet olarak, o günlerde oruç tutmamay vacip

sayar. eriat bu günlerin gecelerinin yeme içme geceleri olduunu söy-

lemedi. Bu lâhî bir haberdir ve Peygamber arzusundan konumaz, sa-

dece vahyedileni söyler. Bu hadis. Hakkn bir bildirimidir ve rivayetin

hükmü geçersizletirmemitir. Bu günlerde oruç atan insan, hiç ku-

kusuz, Allah’n bildirdii habere kendisine davranlmas gerektii tarz-

da bakmay tercih etmi demektir. Kendisine ait olduunu söyledii

bir konuda Allah ile çekien kimse, kendisini helalce sürüklemitir.

Çünkü oruç Allah’a, tutmamak ise, sana aittir. Müçtehidin bu günlerde
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oruca ruhsat vermesi, yannda (hacda) kurban bulunan timse için ge-

çerlidir. Buhar, Aie ve bn Ömer’den böyle aktard.

eriat, bu günlerde zikir yapman belirledi. Bu ise ‘Hac amellerini

tamamladnzda babalarnz zikrettiiniz ya da daha güçlü bir ekilde Al-

lah’ zikredin
’ 174

ayetidir. Allah bu günlerde Allah’ zikretmeyi bize em-

retti. Araplar bu gün ve mevsimde neseplerini ve ecerelerini zikreder-

lerdi ( ve övünürlerdi). Arap kabileleri, övünmek ve seslerini duyur-

mak üzere orada (Arafat) toplanrd. Ayette geçen ‘babalarnz zikret-

tiiniz’ gibi sözünün anlam budur. Baka bir ifadeyle, Allah’n kullan

iseniz Allah’n sahip olduu övgüyle ilgilenin. Kul, efendisiyle övüne-

bilir, çünkü köle ona izafe edilir. Bundan daha önemlisi ise, kulun

efendiden olmasdr. Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Kavmn kölesi

onlardandr. ’ Kur’an ehli, Allahn ehli vc seçkinleridir. Kölenin baba-

syla övünmesi, söz konusu olamaz, bilakis o, efendisiyle övünebilir.

Babasyla övünse bile, babasnn efendisine yakn olmas yönünden

övünebilir. O da, efendinin emrine balanan, smr ve kurallarnda du-

ran, kendisi gibi bir köledir, o da Allah’n kuludur. Bu nedenle Allah

cbabalarnz zikrettiiniz gibi
K7S dedi. Allah onlara babalarn zikretmeyi

yasaklamad, Allah’ zikretmelerini babalarn zikretmeye üstün tuttu.

Ayetin devamnda ‘ya da daha fazla zikrederek’ der. Nitekim Allah kul-

larna ‘bana ve anne babana ükretmen için
" 76 ayetinde tavsiyede bulun-

mutur. Baka bir ifadeyle, Allah’ zikretmeyi ve O’nunla övünmeyi -ki

siz O’nun kullar ve O sizin efendinizdir- babalarnzn yaptna tercih

ediniz. Allah’ zikretmek ise en büyülttür.

Allah’ zikretmek kulun yerine getirdii her ibadetteki -ki o ibadet-

te Allah’ zikretmek vardr- bütün söz ve fiillerinin en büyüüdür. Al-

lah öyle buyurur:
‘Namaz taknlk ve kötülükten alkoyan Allah’ zik-

retmek ise daha büyüktür.’’' 77 Baka bir ifadeyle, ibadetteki zikir ibadetin

bütün dier fiillerinden üstündür. Sen ibadette Allah’ zikrettiinde,

seninle oturan Allah’tr. Çünkü Allah kendisini zikredenlerle birlikte

oturacan bildirdi. Hak seninle oturursa, ya ilâh bir göz sahibi olur

ve Hakk müahede edersin; ya da böyle bir göz sahibi olmaz ve iman

yoluyla O’nun seni gördüünü müahede edersin. Bu durumdaki in-

san, tpk bir âmâ gibi, kendisini görmese bile falancann onunla otur-

duunu bilir. Bu, ‘sanki onu görmek’ demektir. Gören ise, bütün fiille-

rinde kendisini hareket ettirici olarak müahede eder. Görmeyen ise,
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kendisini hareketlendiren birisi bulunduunu duyumsar, fakat iman

duygusuyla, yoksa görme duyusuyla deil! te bu sanki onu görürsün’

ifadesinin anlamdr. Çünkü zikretmek nedeniyle kul Allah’m kendisiy-

le oturduunu bilir. ‘Allah’n gördüünü bilmez mi> oturduu kimse,

zorunlu olarak yalnzdr. Hak kendisiyle oturduu halde, o kul ile ba-,

kasnn oturmas veya düüncesine birinin gelmesi mümkün deildir.

Bu oturma, (sâlikin kendinden geçmesini salayan) ‘gayb oturuu’ de-

mektir. Bir sûfiye ‘Allah ile yalnz kaldnda (halvet) beni hatrla’ de-

nildiinde,
c

Seni hatrlarsam Allah ile yalnz kalamam’ demitir.

Öyleyse Allah yaratklaryla bir perde ardndan konutuu gibi -ki

perde sözün ta kendisidir- sen de O’nunla ancak bir perdenin ardndan

konuabilir, O’nun nezdinde kendini veya bir bakasm zikredebilirsin.

Müahede, susmay ve dilsizlii gerektirir. Öyleyse zikreden insan -

kendisiyle oturan Hak olsa bile- mutlaka âmâ olmaldr ve âmâl, zik-

retmesidir. Halt, zikreden herkesin ‘görünmeyen oturanadr. Rabbi

hakknda hayal müahedesinin kendisine hâkim olduu kimse -çünkü

hadiste Peygamber ‘sanki onu görürsün’ demiti ve bu hayalde canlan-

drmadr- söz vc müahedeyi birletirir. Bu halde, seninle oturan kimse

senin gibidir. Yoksa, ‘kendisi gibi bir eyin olmad kimse’ seninle

oturmaz. Bence güvenilir bir raviin kendisinden aktard sözüne gü-

re, ihab b. Ebi en-Necis’in hali öyleydi: ‘nsan müahede ile konu-

may bir araya getirebilir.’ Bu söz nerede, Kueyri Risalesinde zikredi-

len muhakkik Ebu Abbas es-Seyyari’nin u sözü nerede: ‘Akll insan

müahededen haz almaz, çünkü Hakk müahede etmek, fenadr (ken-

dinden geçmek).’ Bu zevk nerede, ihab’n zevki nerede! Anla! Bu, Al-

lah ehlinin muhakkik büyüklerinin yanld bir nokta iken aadakile-

rin durumunu sen hesap et!

Allah’a yönelmi ve Allah ehlinden gördüümüz birinden ihab’
sözüne benzer bir söz bize aktarlmt. O, tam bir bilgi sahibi olsayd,

betimlediim tarzda konuurdu. Bundan aada olduunda ise, haki-

katler hakknda bilgisi olmayanlar gibi söylerdi. O sözü benim huzu-

rumda söyleseydi, kendisini söylediine havale ederim ve hangi dille

söylediini anlardm, tam olarak onu söyledii söze nispet ederim!

Bilmelisin d, bu sözü tahkik (gerçei üzere) balamnda söylemi-

se, o kiinin söylediinden üstün olduunu anlarz. Allah adamlarnn
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bir ksm, söylediklerinin altnda bulunur. Söylediklerinin altnda bu-

lunan kimseler, iki gruptur: Birinci grup, insann Allah’ bilebilecei

konularda Allah bilgisinin zirvesinde olanlar iken dier grup Allah’tan

son derece perdeli ve uzak kimselerdir. Onlar, dünya hayatnn görü-

nen yönünü büir ve ekilci bilginlerin bilgisinin üstünde bir ey gör-

mez. Bu nedenle de üst tabakay söylediklerinin altnda zannederler.

Halbuki bu grup, ‘bilgi’ adnda kendilerine ortak olmu, bilgilerinin ü-

gili olduu kimsede -ki bilinendir- onlardan ayrlmlardr. Bütün bun-

lar, terik günlerinin ehlinin idrak ettii hususlardr. Bu günlerde oruç

tutmadklarnda, bu günler yeme ve içme günleri olduu için yerler;

tutarlarsa, Allah’ zikretme günleri olduu için tutarlar. Böylelikle zikir

onlar yeme ve içmeden alkoyar. Yemekten alkonmalar ise, bir ibadet

alkonmas deil, hal alkonmasdr.

FASIL ÇNDE VASIL

Ramazan ve Kurban Bayram Orucu

Bu iki gün oruç tutmak, Ebu Hureyre ve Ebu Said’in aktard

hadisler nedeniyle yasaklanmtr. Ebu Said’in aktard güvenilir bir

hadiste öyle denilir:
cHz. Peygamberin öyle dediini duydum: ki

gün oruç tutulamaz: Ramazan bayram ve kurban bayram günü.’ Te-

rik günleri oruç tutulabileceini belirtenler de, bu hadisi delil sayar.

Çünkü hitabn balam, iki günün dndakilerde oruç tutmann geçerli

olabileceidir, aksi halde ikinci günün söylenmesi anlamszlard. Ebu

Hurcyrc’nin hadisi ise, Müslim’dedir. Hadise göre Hz. Peygamber iki

gün oruç tutulmasn yasaklamtr ki, bu iki gün. Ramazan ve Kurban

bayramdr. Ramazan bayram, insanlarn oruçlarn açt, kurban bay-

ram ise kurban kestikleri gündür. Hz. Peygamber, Tirmizi’nin

Aie’dcn aktard hadise göre, bu günleri böyle yorumlad. Tirmizi,

hadis için ‘hasen-sahih hadis’ der. Kulun bu iki günde oruç tutmasnn

engellenmesinin nedeni. Ramazan ve Kurban günü nedeniyle kul ile

Rabbi arasndaki ayrmn gerçeklemi olmasdr. Kul neyin kendine ve

neyin Rabbine ait olduunu bu sayede örenir. Bu nedenle, ayrm ve
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temyizi bilmenin kant olan bu iki günde oruç tutmak yasaktr. Dola-

ysyla (bu iki günde) oruç tutmaya imkan yoktur, çünkü oruç, hiçbir

eye muhtaç olmayan (Hakka ait) bir nitelik olduu için, Allah’a aittir.

O Allah, yemek ve içmek özellii sahibinden kimseden münezzehtir.

Kul, bu delilin yönünü görürken oruç tutarsa, bu makamda bulundu-

uyla ilgili verdii haberde doru söylemi saylmaz. Bu nedenle, bu

iki günde orucunu bozmas, her iki hali kendinde bir araya getirebil-

mek için, bir ibadet ve meru yükümlülük haline gelir. Kef, zikretti-

imiz nedenle bu konuda kulun ibadet etmesini söylerken, dini yü-

kümlülük, bu iki günde omç tutmay yasaklayan Peygamberin hük-

müyle hareket ettiinde sevap kazandrr. Bu nedenle Ramazan bayram

hilalinin görülmesi hakknda 'ibadet getiricidir’ dedik. Nitekim baz

bilginler, oruç hilalinde bu nedeni söylemi, Ramazan bayram hilali-

nin (görülmesiyle) orucun yasaklanmasndan habersiz kalm, o hilalin

görünmesinde iki ahidin varl art komutur.

FASIL ÇNDE VASIL

Oruçluyken Yemee Davet Edilmek

Baz bilginler, davete icabet edilmesi gerektiini söylemitir ki, gö-

rü birliiyle bu gereklidir. Bilginiler, bu durumda orucunun bozulup

bozulmayaca hususunda ise, görü ayrlna dümütür. Bir ksmna
göre, oruçlu davet edene oruçlu olduunu bildirmelidir. Yine davet

edilirse, olumlu karlk verir. Ebu Hureyre, bu görüteydi. Bir ksm
ise, yemememsi gerektiini söyler. Onm yerine, nafile bir namaz klar

ve davet sahibine de dua eder. Enes bu görüteydi. Baz bilginler ise,

öyle der: Bu kii orucu bozma ile tamamlama arasnda serbesttir, bo-

zarsa kaza eder. Talha b. Yahya ve baka baz kimseler de bu görütey-

di. Baz bilginlere göre dilerse orucunu bozar ve kaza etmesi gerekmez.

ureyk, Mücahit bu görüteydi. Bazlarna göre dilerse gündüz yar-

lanmad sürece orucunu bozar. Cafer ez-Zübeyr bu görüteydi. Baz

bilginlere göre, bozduu takdirde kaza edip etmeme konusunda kii

serbesttir. Ümmü Hani ve Simak b. Harb bu görüte idi.
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Allah arifleri baarya erdirdii gibi seni de baarya erdirsin, bil-

melisin ki, Hak oruç tutmasn emretmedii halde kendiliinden oruç

tutmaya karar verebilir ve oruçlu haline gelebilir. Böyle bir insan, ken-

disine yaklama niyetiyle yerine getirecei ve kendisini yükümlü yapt-

bu ibadet yönünden Allah’a bir söz ve ahit vermitir. Allah ise öyle

der: ‘Amellerinizi boa çkartmaynz*7* Bu insan sülük makamnda ise,

nefsini Allah karsnda verdii sözü bozmaya altrmamaldr. Allah

c

Sizinle yaptm ahde vefa gösterin’
179

der. Bu ahit, kendisine zorunlu

tuttuun ve Rabbin ile bu konuda yaptn sözlemelerle ilgilidir. Hz.

Peygamber (kendisine farz ibadetleri soran bedeviye cevabnda, baka

farz yoktur anlamnda) ‘Hayr, gönüllü olarak tutarsan vardr’ demiti.

Nafile orucu tutan kimse, Allah’ bilen büyüklerden ise -ki onlar

nefslerinc halam ve nefslerini yönetebilenlerdir- olabilir. Bu insanlar,

kullarnn diliyle konuan, emreden ve davet eden Allah’tan bakasnn

bulunmad görür. Hz. Peygamber ‘Allah kulunun diliyle 'Allah ken-

dini öveni duydu” demitir. Bu insanlar, hal ve söz olarak, âlemdeki

bütün konumalara kar böyle hareket eder. Müahede makam bu

konuda onlarn üzerinde hükümrandr. Onlar, bildiklerini inkar etmez.

Perdeli insan ‘falan konuuyor7 derken bu makamdaki insan ‘Hale ku-

lunun diliyle öyle diyor’ der.

Konuan kii, bu makamdaysa -nefsinin araclyla deil- Hak va-

stasyla konutuunu görür; ya da bu makamda deildir. Öyleyse da-

vet edilen kii, davetçinin durumuna bakmaldr. Onu Rabbi vastasyla

davet etmise, davetine olumlu karlk vererek ‘ben oruçluyum’ der ve

yemek yemez, hane halkna dua eder, yanlarnda namaz klar. Dilerse

ve yemesinin davetçiyi muüu edeceini anlarsa, orucunu bozabilir.

Böyle bir insan, kemalle ve nitelikle özdeletii için serbesttir. Kâmil

insan, dileme hakkna sahiptir: Dilerse yer, dilerse yemez. (Güçlüü

yelemek anlamnda) Azimet yolunu seçerse, deiir, çünkü onun

azimeti, ‘Allah katnda söz deimez**0

,
‘kulumun bana kavumas kaç-

nlmazdr’ gibi ifadelere benzer. Davetçi (Hak vastasyla deil dc) nef-

si vastasyla davet ederse, hemcinsi onu davet etmi demektir. Bu du-

rumda davetçi, yiyebilen ve içebilen birisini davet etmitir, bunu gör-

meseydi onu davet etmezdi. Dolaysyla bu sözü duyan insann yemek

yemesi uygun olmad gibi orucunu tutmas ve tamamlamas gerekir.
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Allah hakknn yerine getirilmesi, (kul hakkndan) önceliklidir. Allah

hakk, oruç tutmaya karar veren insann tercihiyle ortaya çkmtr.

Yemek yiyen nefs kendisine öyle diyebilir:
sO seni çarmad, da-

vet sana deil, banadr. Onun davetine icabet etmem ise, yemem de-

mektir.’ Bu durumda insan nefsine öyle der: ‘Davetin sana ait olmas,

bu ibadette Hak seni zorlamakszn kendini oruç yükümlülüü altna

sokmu olmandan kaynaklanr. Orucu tutmaya balaymca, tamamla-

malsn. Bu, senin kendine zorunlu kldn bir ödevindir. Kendine

ka ödevini yerine getirmen, bakasnnkini yerine getirmenden önce-

liklidir. Hak sana bunu peygamberinin diliyle bildirerek öyle demitir:

‘Sadakalarn en sütünü nefsine verdiin sadakadr.’ intihar eden insana

ise ‘cennet yasakland’ denildi. Bakasn öldürüp ksas cezas uygulan-

makszn ölen hakknda ise ‘Allah dilerse balar, dilerse cezalandrr’

denildi. Öyleyse orucunu bozarsan, kendi hakkn ihmal ederek baka-

snn hakkn yerine getirmi saylrsn. Allah hakk ise, nefsinin hak-

kndadr. Böylelikle nefsini yemekten alkoymak ve onu -yemek yerine-

namaz klmayla megul etmelisin. Baka bir ifadeyle, (davetçinin yeri-

ne) davet edenlerin en kâmili ve ereflisi olan Allah ile konumay ter-

cih etmelisin. Allah insan böyle bir durumda namaza davet etti, çünkü

peygamberinin diliyle öyle dedi: ‘Oruçlu ise namaz klsn.’ Öyleyse

Allah bu durumda insana namaz emretti.

FASIL ÇNDE VASIL

Dehr Orucu

(Bütün seneyi oruçla geçirmek anlamndaki) Dehr orucunu

-bakas deil- ed-Dehr (Hak) tutulabilir, çünkü insan için dehr orucu

senenin tamamn tutmak demektir. Bu ise, kendilerinde oruç tutma-

nn görü birliiyle yasak sayld Ramazan ve Kurban bayramlar ne-

deniyle tutulamaz. Bu nedenle kulun dehr orucu tutmas mümkün de-

ildir. ed-Dehr Allah’n ad olduu gibi oruç da O’na aittir. Allah’a ait

bir ey, sana bunu yasaklad sürece, sana ait saylamaz. Yasak koyarsa

-ki o asalet bakmndan sana ait deildir- bunun gerçekleemeyeceini
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bildirmi demektir. Buna ramen onu yaparsan, yaplmayacak bir ii

yapm, istenilmeyecek bir ii istemisin demektir.

FASILÇNDE VASIL

Davud, Meryem ve sa’nn Oruçlar

En faziledi ve en dengeli oruç, bir gün kendin için bir gün Rabbin

için oruç tutup bunlarn arasnda bir gün yemendir. Bu, nefse kar en

büyük mücadele ve hüküm bakmndan dengeli davrantr. Böyle bir

durumda kul adna, tpk güne ndan aydnlanma hali gibi, nama-

zn hali gerçekleir. Namaz nur, sabr ise aydnlktr ve sabr oruçtur.

Namaz kul ile Allah arasnda bölünmü bir ibadettir. Davud orucu ise,

bir gün tutmak ve bir gün yemektir ve bu oruç, sana ve Rabbine ait

eyleri birletirir.

Baz bilginler ise Allah hakknn öncelikli olduunu dikkate alarak,

Allah’a ait olan ile kula ait olan eidemeyi uygun görmedi. Bu yakla-

ma göre, iki gün oruç tutulur, bir gün yenilir. Meryem’in orucu böy-

leydi. Çünkü o, erkeklerin kendisinden bir derece üstün olduunu gör-

düünde öyle düünmütü: ‘kinci gündeki oruç, belki de o derecenin

karl saylr.’ Gerçekte de öyle olmutu. Nitekim Hz. Peygamber,

erkekler hakknda yapt tanklkla. Meryem’in de erkekler gibi kâmil

olduuna tanklk etmiti. ki kadnn tanklnn bir erkein tankl-

na denk olduunu gördüünde Meryem öyle demiti: ‘Benim iki gün

oruç tutmam, erkein bir gün oruç tutmasnn yerini alr.’ Böylece er-

keklerin makamn elde etmi, oruçtaki fazilet bakmndan Davud ile

eiüenmiti. Bir insan nefti etkisi altna alrsa, onu ilahlk (duygusu)

eritii altna alm demektir. Bu nedenle, nefsini aklna baml hale ge-

tirebilmek için, ona Meryem’in nefsine davrand gibi muamele etme-

lidir. Bu, anlayan için güzel bir iarettir.

Meryem erkeklere katlmakla kemal sahibi olabiliyorsa, onun

Rabbine katlmas daha büyük kemal meydana getirir. Bu ksma örnek

olarak Meryem olu sa’y verebiliriz. Çünkü o, bütün seneyi oruçla
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geçirir ve orucunu bozmaz, geceyi ibadetle geçirir ve uyumazd. O,

âlemde gündüz ed-Dehr ismiyle, gece ise kendisini yma ve gafletin

almad el-Kayyum ismiyle zuhur ederdi. Bu nedenle onun hakknda

ilahlk iddiasnda bulunulmu ve öyle denilmitir:
c

Allah Meryem olu
Mesih’tir.’ Daha önce hiçbir peygamber hakknda böyle denilmemitir.

Üzeyr hakknda söylenen nihai ey, onun Allah’n olu olduuydu. Fa-

kat onun Allah olduu söylenmedi. '

.

Bu niteliin gayb perdesinin ardndan kef dilinin kalplerüe ne

kadar etki ettiine baknz. Sonuçta onlar ‘Allah Meryem olu Me-

sih’tir’ demiti. Bu sözleri nedeniyle Kur’an, bu konuda adlarna maze-

ret ortaya koyarak, irke deil inançszla nispet etti, çünkü onlar irk

komad. Bilakis ‘O Allah'tr’ demilerdi. Mürik, Allah ile birlikte ba-

ka ilah kabul eden kimsedir. (Hristiyanlardan) Böyle birisi, mürik de-

il kafirdir. Allah öyle der: ‘Allah Meryem olu Mesih’tir diyenler kafir

oldu mi Böylelikle onlar örtme (küfr) özelliiyle nitelemi, onlar da

sa’nn beeriliini (nasut) bir tecelligah edinmiti. Hz. sa ise, Allah'n

kendisinden aktardna göre, onlarn söylediklerini kendileri adna tes-

pit ederek bu makama dikkat çekmitir. Mesih sa öyle der: ‘Ey Israil-

oullar, Allah’a ibadet ediniz, Rabbime ve sizin Rabbinze.'m Onlar ise

öyle karlk verir: ‘Biz de öyle yapyoruz.’ Böylelikle onlar, Mesih’te

Allah’a ibadet etmiti. Sonra onlar öyle der: ‘Kim Allah’a ortak koar-

sa, Allah cenneti ona haram klar.’ Yani Allah, kendisini örttüü perde-

yi ona haram klar. Allah, kafir olmakla kendilerini nitelerken, onlar

örtme özelliiyle nitelemitir.

te bu, zâhirinin iin gerçekte olduu durumu verdii bir ayettir.

Burada tevil, knanr. Sana zikrettiimiz eyi anladnda, büyük bir

deryaya düersin. O deryada boulan kii, hiçbir zaman, kurtulamaz,

çünkü o, ebedilik deryasdr. Kendisini inceleyip basiret gözüyle bakan

ve bu konuda Allahtan gelen bir basirete sahip kimseler için Allah’n

kelam ne kadar hikmetlidir!
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FASILÇNDE VASIL

Kocas Var iken Kadnn Nafile Oruç Tutmas

Müslim Ebu Hureyre’nin öyle dediini aktarr:
cHz. Peygam-

berin ‘Kocas var iken onun izni olmakszn kadn oruç tutamaz’ de-

mitir. Bu noktada (izin olmasa bile) Ramazan orucunun vacip oldu-

unda görü birlii vardr. Bu nedenle Ebu Davud hadis’e Ramazan’m

dndaki oruçlar kaydm dümütür.

(Bâtnî yorumda) Kadn mümin nefs, kocas ise onu üzerinde hü-

küm sahibi olandr. Bu ise, eriat deil, mümin nefsin ‘eriata inanma-

s’dr. ari, kendisine inanan nefse dilediklerini farz klar. Böyle bir nef-

sin yapaca veya balayaca her davran veya amel, eriatn izniyle ve

hükmüyle olabilir. Allah’n kullar içinden fiile balarken bütün davra-

nlarnda eriaun hükmünü düünenler -ki böyle yapmak onlar adna

pek hayrl olurdu- azdr. Bu nedenle de pek çok iyilii ve büyük bir

bilgiyi yitirirler.

FASIL ÎÇÎNDE VASIL

Yolcunun Orucu

Es-Sahihayn, yani Müslim ve Buhari’de bn Abbas’m Peygamber-

den öyle aktard zikredilir: ‘Yolculukta oruç tutmak iyilikten deil-

dir.’ ‘den’, Buhari’nin rivayetinde geçer. Müslim’in aktard hadis ‘den’

sözü geçmeksizin ‘iyilik deildir’ eklindedir.

Seferin (yolculuk) ‘sefer’ diye isimlendirilmesinin nedeni, insanla-

rn huylarn izhar etmesidir. Bunu ise, güç ve imkan sahipleri için me-

akkatli ve zorluklar içermesi nedeniyle yapar. Böyle ise, zayflarn hal

nasldr, hesap ediniz! Birisi amelini yapanndan ayrrsa, orucundan

uzaklam olur ve onu yapanna brakr. Dolaysyla oruçluyken bir

amel yaptn iddia etmez. Bu kii, riyann karmad oruç tutmu-

tur. Kendisine ait olmayan bir eyi insann kendisine ait saymas, iyilik-



iç 8 Fütûhât- Mekkiyye 5

ten deildir ya da iyilik deildir. te bu, bir iarettir ve onun snrnda
dur! Bu konuda söz uzad.

FASIL ÇNDE VASIL

Vacip Oruç Günlerinin Says

Oruçta vacip günlerin says, iki yüz yirmi alt gündür (bütün bir

sene içerisinde tutulabilecek nihai oruç günü says). Adak orucu ise,

hesaplanamaz ve onu snrlayanlayz. En çou, bir yldr, -terik günleri

orucunun yasak olduunu kabul edenlere göre- alt veya üç gün veya

iki gün eksik de olabilir. Bu iki gün, haklarnda görü birliine varlan

kurban ve Ramazan bayram günleridir. Oruçta adan en az, bir gün-

dür. En azma baktnda ‘iki yüz yirmi yedi gün’ dersin. Bu saynn d-

ndakiler ise, vacip oruç deildir. Bir ksm, eiyle cinsel ilikiye giren,

(eini mahremine benzetmek eklinde bir yemin anlamndaki) zhar

yapan ve (hacda) yanllkla bir ey öldürenin tutaca oruçlardr. Bun-

lar, altm, altm ve altm gündür. Ramazan’da onlardan biri olarak

otuz gündür. Hacda fidye olarak oruç tutmak da üç gündür. Üç gün

yemin orucu, on gün temettü orucu, adale için ise en az bir gün oruç

vardr. Bunlarn bir ksm ise, ‘serbest vacip’ oruçlardr. Bir ksm ise,

zamanla belirlenmi ve snrlanm oruçlardr.

Bilmelisin ki, oruç ile kendilerini zorunlu klan ya da bedeli olduk-

lar bu davranlar arasnda bir iliki bulunmasayd, orucun onlarn ye-

rini almas geçerli olamazd. Orucun onlarn yerini almas, her orucun

bir kefaret olmasndan kaynaklanr. Bu ise, bizim ‘serbest vacip
5

sözü-

müzün anlamdr. Orucun bir ksm, insana yasaklanm eyi ona helal

yaparken bir ksm Allah’n onun üzerindeki hakkm düürür. Bir ksm
ise Allah hakkn ve bakasnn onun üzerindeki hakkn düürür. Bu

günlerin ve bunlarn vacip olduu bana bildirildiinde, öyle denildi:

‘Seni bu ilikileri ortaya çkartma hususunda kendi haline braktk. Bu

noktada yalnz da deilsin. Bunlarn bilgisinin verilip de hangi yoldan

olursa olsun, onlar bildirmesi yasaklanm kimseler de senin gibidir.’
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Bu durum, beni bu ilikileri açklamaktan engelledi. lâhî emirler ve

Rabbani iaretler snrnda durmak, bu yol ehli için zorunludur.

FASIL ÇNDE VASIL

Oruçlunun Misvak Kullanmas

1

el-Hasan’da Amir b. Rebia’nn öyle dedii yer alr: ‘Hz. Peygam-

berin sayamayacam kez oruçluyken misvak kullandn gördüm.’

Baz bilginler, bütün günlerde bunu geçerli saymtr ki, ben de bu gö-

rüteyim. Baz bilginler ise, öleden sonra misvak kullanmay mekruh

saymtr. Az kokusunu dikkate alan kimse, misvak kullanmay eksik

sayar. Halbuki bu kiinin meseleye bak eksiktir. Çünkü Hz. Pey-

gamber 'Misvak az temizler ve Rabbin rzasn kazandrr’ demitir.

Misvak, Rabbi raz eder, dileri kir ve kendisine ilien saramdan korur.

Bezzar Hz. Peygamberin sahabesine öyle dediini aktarr: ‘Neden di-

leriniz sararm bir halde huzuruma giriyorsunuz? Onlar temizleyin.’

Burada Peygamber gözün payn zikretmi, kokuya ise eilmemitir.

Kokuyu ise, misvak gidermez. Az kokusu, midede gerçeldqen vc ne-

fes almann ortaya çkartt bir bozulmadr. Meseleye böyle bakan

kimseyle, (izzetten zillete düen hakknda söylenen) ‘istenvaka’l-cemelu

(erkek deve diiye benzedi)’ diyen kii birdir.

Oruçlunun az kokusu, Allah katnda kyamet günü misk koku-

sundan daha temiz olduuna göre kyamet günü onun kokusu misk

kokusuyla deiecektir. O halde söz konusu olan buradaki koku deil-

dir. Hz. Peygamberin oruçlunun oruçluyken misvak kullanmay yasak-

lad veya bunu kerih sayd bize aktarlmad. Bilakis misvak kullan-

mak, zaman veya halle smrlamakszn tevik edilmi bir emir, kaytsz

bir tevik, hatta Peygamberin bu konudaki vurgusunu hesaba katarsak

tevikten daha çok vaciplie yalandr. Bu rivayet, yannda oturan mü-

min olmayan birisinin eziyet görecei bir koku azndan yaylmas ne-

deniyle üzülen oruçlunun kalbinin (krkln) onarr. man ile beze-

nen kimse ise, böyle bir kokudan eziyet duymaz, çünkü iman nedeniyle

oruçlunun kokusunun Allah katndaki deerini bilir. nsan doru dü-
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üncelinin çirkin bulaca bir eyi srf nefsanî bir amaç nedeniyle güzel

bulabilirken Rabbi raz edecek bir eyi hissettiinde mümininin hali

nasl olabilir ki? O, bununla daha da sevinir. Bizim zevk yoluyla elde

ettiimiz bilgiye göre, bu kokuyu dünya hayatnda misk kokusu gibi

alglamak, imann alametidir,

Ru kokunun Allah’n kendisine gösterdii ilgi nedeniyle dier ko-

kulardan üstün olduuyla ilgili böyle bir rivayet, oruçlunun kalp (krk-

lm) onarr, onu daha fazla oruç tutmaya tevik eder. Meleklerin ve

Allah adamlarnn aznn kokusuna ramen kendisiyle oturmaktan

eziyet görmeyeceklerini kendisine öretir. Halbuki melekler, Ademo-
lunun rahatsz olduu eyden rahatsz olur. Bu konuda oruçlunun az
kokusu hakknda deil, fakat sarmsak ve benzerleri hakknda bir riva-

yet vardr. Oruçlu misvak kullanrsa, hangi vakitte olursa olsun, misvak

kullanmayandan daha üstün bir derecededir, çünkü o Allah’ raz ede-

cek bir ameli artrmtr ki o da misvak kullanmaktr.

Bilmelisin ki, kötü koku insandan kaynaklanmaz, o doann bir

gereidir. Bu ise, midede kalan ve ho kokulu yeni yemein örtemedigi

artk yemeklerin kokumasndan kaynaklanr. Nefes ise, urad güzel

ve çirkin kokular darya çkartr. Bu kokular insan, duyusal olarak

melek ise manen hisseder. Nitekim kul bir yalan söylediinde, bu sö-

zün yayd kötü koku nedeniyle melek kendisinden ‘üç mil uzaklar.

Koku alma duyusuyla da bu kokuyu koku ehli o kiiden alr. Bu ma-

kamn ehli ve bu hal sahibi bir insan hakimlik görevinde bulunursa,

hüküm verirken yalan tanklk yapldnda lehinde tanklk yaplan

kimsenin yararna hüküm vermemelidir. (Yalan tankla ramen)

Onun lehinde hüküm verirse, Allah katnda günahkârdr. Bu, zevk ehli

için yarar büyük bir konudur. Hakim bilgisiyle hüküm vermezse bile,

bilgisine kar çkmas ise kesinlikle caiz deildir. Mallarla ilgili durum

böyledir. Söz konusu olan bedenler olduunda ise, hakimin hükme

konu olan kimse hakkndaki hükmünü açklamaya gerek duymadm
baka bir nedenle vermesi art deildir. Öyleyse oruç az kokusunun

sebebi deildir ve oruç Allah’a aittir. Bu nedenle müminin oruçlunun

azndan ortaya çkan kokuya kar tahammül göstermesi gerekir. Al-

lah ise, bu kokuyu duyan kiiyi dikkate alarak, kendisinden orucu uzak-

latrmak için oruçluya hzla orucunu bozmay ve sahuru geciktirmeyi

emretti. Ayrca, iftar ediinde onun adna doal bir sevinç yaratt.
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Konuyla ilgili baka bir bâtnî yorum udur: Oruçluya iftar hzla

yapmas, sahuru geciktirmesi emredildi. Bunun amac, bu iki namazda

temiz bir kokuyla Hakka yakarmasn salamaktr, çünkü oruç zaman,

sona erdi. Oruç zaman tamamlandktan sonraki bu koku, oruçlunun

kokusu deildir, onun kokusu oruçluyken vard. Allah, Peygamberin

bildirdii bu hadiste öyle demiti: ‘Oruçlunun az kokusu Allah ka-

tindadr.
5 Böyle olmas, oruçlu onu temizlemediinde kyamet gü-

nünde böyledir. Misvak ile ya da orucunu bozmayan eyle onu temiz-

lediinde ise, daha temiz ve daha ho olur ve bir temizlikten baka bi-

rine geçerek Allah’ memnun eder. Çünkü bu çirkin kokunun oruca

(sevabn artracak) bir etkisi yoktur.

Bir rivayette öyle denilir: Allah kendisi için güzellemeye en layk

kimsedir. Kokular güzelletiren ve onlardaki çirkinlii gideren nesne-

leri kullanmak, güzellemenin bir parçasdr. ‘Allah güzeldir ve güzeli

sever.
5 Her eyin güzellii kendisine uygun ve onun gerektirdii tarz-

dadr ki bu güzellii, güzellii alglayan kii o yoldan alglar ve haz alr.

Bu algy, göz, kulak, burun, tat, dokunma duyulan, görülen, yenilen

ve dokunulan eylerden alr. Bir rivayette misvak (sivake )
ile namaz

klmak misvak kullanmakszn klnan yetmi namazdan üstündür deni-

lir. aret yorumunda ise sivake (bir anlamnda misvak kullanmak ,
bir

yorumda ‘senden bakas’ demektir), yani senden bakas Rabbindir.

Senin gibi olan ise, senden bakas deil, senin aymndr. O halde (bu

yorumda hadisin anlamna göre) Rabbin vastasyla namaz klman nef-

sin vastasyla namaz klmandan hayrldr. Burada Peygamber siva’ya

(baka) iaret etti. Yetmi ise, insann ortalama ömrüdür. ari yedileri

genellikle valin ve bileiklerde dikkate alr. Hadisin yorum yöntemine

gelirsek, hadis iki temizlii kendinde toplar: Abdest ve misvak kullan-

mak. Abdest derken kast edilen, aza su vermektir. Bu ise, bize göre,

abdestin sünnederindendir. Az, konuma organdr, çünkü namaz,

gündüz muhadese (sohbet), gece müsamere (gece sohbeti), srda ihti-

sas, yani müsarere (içten konumak), açkta tebli etmek demektir. Bü-

tün bunlar, ayakta duran, oturan ve yan üzerinde yatan için böyledir.

aret âleminden olduunda ve ‘senden bakas (sivake)’ ile namaz kl-

dnda, ancak es-Subbûh ve el-Kuddûs isimlerinden namaz klabilir-

sin. el-Kuddûs, temizlenmeyi gerektirir.
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Burada iaret ve tahkik yorumundan söz ederken, Allah ehlinin

bilgi kaynaklarndan habersiz onlarn o insanlarn zahiri (hükümleri)

reddettiklerini zannetmemesi için, bir fark koyduk. Söz konusu kimse-

ler, Allah ehlini Batmîlie nispet eder. Allah ehli böyle bir suçlamadan

münezzehtir! Onlar her iki ucu kabul edenlerdir. eyhimiz £bu
Medyen tek bana bir yönü benimseyeni knayarak ‘la ucu birletiren

Sünnet ve bilgide kâmil olandr’ derdi. (Zahir ve bâtn arasndaki) Or-

taklk, Peygamberin ‘sivake (misvak kullanmak ve senden bakas) sö-

zünde gerçeklemitir. ‘Sivalc kelimesindeki k harfi, asl anlamyla ke-

limenin bir harfiyken istisnai olarak izale elden bir harftir ve aslî harf

olmaz. Onu tahkik yönünden kabul eden kimse, ikinci tekil ahsn iza-

fesi olmasna tek bir ey olarak bakmtr. Bu durumda onu izafette

tpk bir kelime gibi asl yapar ve bileiklii tek bir kelimedeki harflerin

bileiinin bâtn yorumu sayar. Böyle bir hitabn izafesinin varl, iza-

fe fc’s ile yaplabilir. Svak ismi de k olmakszn var olamaz.

Allah ehlinin meseleye ne kadar ince baktna dikkat ediniz! Bu

bilgi teorik düünceden olsayd, kukusuz, bu bilgiyle bile bakalarn-

dan üstün olurlard. Onlar böyle ise, hakknda ‘O arzusundan konu-

maz, sadece vahy edileni söyler, ona güç sahibi olan öretti
,si buyrulan

peygamber nasldr? Allah rzk verendir ve bilgi ruhlarn rzkdr. O
metin ve güç sahibidir.

FASIL ÇNDE VASIL

4

Bir Oruçluya iftar Ettirmek

Tirmizi’nin Zeyd b. Halid el-Cüheni’den aktard bir hadiste Hz.

Peygamber öyle buyurur: ‘Kim bir oruçluya iftar yaptrrsa, onun se-

vab kadar sevap alr, fakat oruçlunun sevabndan bir derece eksik ka-

lr.’ Tirmizi hadisin sahih olduunu söyler. Oruçlunun iftar etmede bir

sevab olduu gibi oruç tutarken de sevab vardr. Ona iftar yaptrann

da orucu bozma sevab vardr, oruç tutma sevab yoktur, bunu anlama-

ksn! Bu rivayetten ise, oruç bozmann (iftar) onu tamamlayan bir öe
olduunu anladk. Bir davrannda bir insana yardm eden kii, davra-
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ni sahibinin ücretinde bir eksilme olmakszn, onun hayrna ortaktr.

Bu durum, davran yapanda bir eksiklik meydana getirmeyecei gibi

sevap her ikisi için tamdr. Bir hadiste ‘Kim iyi bir adet çkartrsa (onu

yapanlarn sevabm alr)’ denilir. Burada ar, oruç bozmay orucun

tamamlayan bir unsuru saymtr.

Parçalar birbiriyle ilikili bir eyin bir parçasyla nitelenen kimse,

o eyin sevabn elde eder. Bununla birlikte onu yapan kii gibi, bütü-

nünü yapamam ve elde edememi olabilir. Söz gelii, peygamberliin

parçalarndan birisiyle nitelenen kimse, peygamber gibi bir ücret ve fa-

zilet elde eder. Bununla birlikte peygamberliin tümüne sahip olamaz

vc o bir peygamber deildir. Bir rivayette ‘(Kyamet günü) Peygamber

olmayan bir grup gelir ve peygamberler onlara gpta eder
5
denilir. Pey-

gamberler, peygamberlikteki güç ve meakkat nedeniyle bu fazilete ve

ecre ermitir. Bu kimseler ise, herhangi bir meakkatin bulunmad
onun bir ya da birden fazla parçasna ulam ve onunla nitelenmitir.

Onlar, sadece bu parça vastasyla peygamberliin bütününle nitelene-

nin (Peygamber) sevabm kazanr. Bu duruma örnek olarak, zengin

karsndaki yoksulun durumunu verebiliriz: Yoksul, zenginin veya bil-

ginin kendisinin yapamayaca ileri yaptn gördüünde, ayn iyilii

yapmak ister. Bunlar, sevapta birdir, fakat sadece niyette ortaktrlar.

Bununla birlikte yoksul, malm nereden kazand hakknda hesaba çe-

kilemeyecei için zengine göre ilave bir hale sahiptir. Zengine ‘nereden

kazandn?’ ‘nerede harcadn?’ denilecektir.

Bunlar, peygamberlerin gpta ettii kimselerdir. Fakat gpta, cen-

nette deil, kyametin duraklarndadr. Onlarn makamlar hakknda

Allah ‘büyük korku onlar mahzun etmez
’ 184

der. Peygamberler kendileri

hakknda deil, ümmetleri hakknda korku duyar. Müminler ise, sadece

yaptklar günahlar nedeniyle kendileri adna korku duyar. Onlarn

haklarnda korkacaklar ballar olmad gibi korku duymalarna se-

bep olabilecek bir günah da ilememilerdir. Büyük korku onlar üz-

mez. Her nebiye, gönderildii ümmetin toplam sevab verilir. Söz ko-

nusu ümmetin ona inanp inanmamas birdir. Çünkü her nebinin niye-

ti, insanlarn kendisine inanm olmasn arzulamaktr. Böylelikle bü-

tün peygamberler temenni ücretinde bir, fakat kendilerine uyanlarn

saysyla her biri arkadandan ayrlr. Öyleyse bir peygamber gelir ya-

nnda büyük bir kalabalk bulunur, biri gelir daha az, daha az... en
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sonunda bir peygamber gelir yannda iki adam, bir adam veya hiç kim-

se olmaz. Bunlarn hepsi temenni ve tebli ücretinde.ayn derecededir.

Kim bir oruçluya iftar ettirirse, lâhî bir nitelikle nitelenmi de-

mektir. Bu nitelik Allah’n el-Fatr (açan, yaratan) ismidir. Bu isim,

güne battnda oruçluya orucunu açtrmtr. Oruçlu yese de yemese

de ya da içse de içmese de, dince orucunu açm saylr. Günein bat-

m, onu oruçla nitelenmekten çkartt. Bu durum, yedirdii ey ile ona

orucunu bozdurmutur. Bu dereceye ulatnda ise, Allah’a ait özellik-

le ahlaklanm saylr. Nitekim oruçluyken de Allah’a ait yemekten, iç-

mekten eten ve orucu bozan her eyden münezzehlik özelliine sahip-

ti.

FASIL ÇNDE VASIL

Yolcu Orucu

Tirmizi, Aie’den aktard bir hadiste Hz. Peygamber öyle de-

mitir: ‘Bir kavme konuk olan, onlardan izinsiz nafile oruç tutmasn.’

Sûflerin Allah’n konuklar olduklarn anladk, çünkü onlar, lâhî mer-

tebeyi tercih ederek nefslerinden ve bütün hazlarndan yolculuk yapar,

Allah’a konuk olurlar. Onlar, ancak konuk olduklar kimsenin -ki Al-

lah’tr- izniyle bir ey yapar. Onlar, ilâh bir emir olmakszn, tasarrufta

bulunmaz, durmaz ve hareket etmez. Bu nitelie sahip olmayan kimse,

yolda yürür, nefsinin yollarn aar, en sonunda Rabbinc ular ve bu

durumda ‘konuk’ haline gelir. O’nun yanna yerleip geri dönmediin-

de ise, ‘ehil’ olabilir. Çünkü Kur’an ehli -ki Kur’an toplamak demektir-

Allah’n ehli ve seçkinleridir.

Hikaye: eyhimiz Ebu Medyen Maripte meslei terk etmi ve

Allah’n kendisine verdii fethe göre Allah karsnda otururdu. O, bu

oturuta Allah karsnda garip bir yönteme sahipti. Kendisine getirilen

hiç bir eyi reddetmezdi. Bu konuda Abdulkadir el-Cîlî gibiydi. Ancak

Abdülkadir, zahirde erefin verdii özellik nedeniyle, daha etkin idi.

Ona öyle soruldu: ‘Ebu Medyen? Niçin bir meslek edinmiyor veya ni-
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çin meslek edinmeyi kabul etmiyorsun? Ebu Medyen ‘kabul ediyorum’

demi. Bunun üzerine ‘Niçin sen bir meslek yapmyorsun?’ diye soru-

lunca, öyle yant vermi: ‘Size göre bir insan bir kavme konuk olup

oraya yerlemeye karar verdiinde, konukluk süresi ne kadardr ?

5 ‘Üç

gün’ diye yant verilmi. ‘Üç günden sonra ne olur?
5

diye sormu. On-

lar da ‘Onlara yük olmamak için bir meslek yapar
1 demi. eyh öyle

yant vermi; ‘Allahu ekber, insaf! Biz Rabbimizin konuklaryz. Biz

sonsuza dek evine yerlemek üzere O’na konuk olduk ve konukluk hali

ortaya çkü. Allah kuluna güzel bir huy gösterdiinde, öncelikle kendi-

si o huyla nitelenmitir .

5 Onlar ‘haklsn5 demi. Ebu Medyen eklemi:

‘Rabbimizin günleri, O'nun söyledii gibi, ‘Sizin saydklarnzdan bin

senedir
5185 Öyleyse O’na konukluk da günlerine göredir. Onun nezdin-

de üç bin sene kaldmzda, bir meslek yapmayz. Bundan sonra bize

itiraz edebilirsiniz? O zaman biz ölmü, dünya hayat sona ermi ve

O’nun nezdindeki konulduumuz nedeniyle faziletimiz geride kalr.’

Kendisine kar çkan insan, Ebu Medyen’in sözünden holanmtr.

Sen de onlardan isen, bu söze iyice bak!

FASILÇNDE VASIL

Haftann Günlerinin Oruçla lgisi

Tirmizi’nin Aie’den aktard bir hadiste öyle denilir:
cHz. Pey-

gamber, her ay cumartesiyi, pazar ve pazartesiyi; dier aydan ise Sah,

çaramba ve Perembeyi oruçlu geçirirdi.’ Bu hadisten Peygamberin

haftann her gününü oruçlu geçirmeyi amaçladn anladk. Bu du-

rumda Peygamber ‘gün orucu’ tutmu olabilecei gibi kendisinden

güne bir ihsan da olabilir. Günler, kulun kendisinde yapt ibadetlerin

mekan olmakla birbirlerine kar övünür. Salih kul, her bir gün kendi-

sine ükretsin diye haftann, yln ve aym her günü için yaplabilecek

iyiliklerin birisini belirler. Gün, Allah nezdinde o ibadetle süslenir, o

kiinin lehinde tanklk yapar. Bir günde bütün iyilikleri bir araya ge-

tirme mümkün deilse, o günde yaplabilecek eyi yapmak gerekir. Er-

tesi hafta ayn gün geldiinde, ilk hafta kaçrd ibadeti o gün yapabi-
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lir. Bövlece bütün iyilikleri o gün gerçekletirmi olabilir. Senenin ve

ayn bütün günlerinde böyle hareket edilir.

Bilmelisin ki, aylarn günleri ilikili olduklar eye göre derece de-

receyken gündüzün ve gecenin saatleri de ilikili olduklar eye göre

derece derecedir. Gece gündüzden saatlerini alr, gündüz de geceden

saatlerini alr. Vakti belirlemek, gece ve gündüzü içeren günün hareke-

tinden kaynaklanr. Ayn günleri, örfte menziller diye isimlendirilen

sabit yldzlarda deil, büyük felein menzillerini gezegenlerin kat et-

mesiyle ortaya çkar. Ayn felei kat ederken belli günleri olduu gibi

Katib’in (Utarit), Zühre’nin, Güne’in, Merih’in, Müteri’nin ve Zü-

hal’in de baka günleri vardr. Kul, bütün bunlar amellerinde dikkate

almaldr, çünkü onun ömrü, bunlar yerine getirebilecei kadardr. Bu

aylarn en büyüü, yaklak otuz seneden fazla olabilir.

Burçlar feleini kat edite sabit feleklerin aylarn anlatmaya gerek

yoktur. Çünkü Ömür, onlara gerekli ibadeti yerine getiremeyecek kadar

ksadr. Fakat onlarn cehennem ehlinde bir hükmü vardr. Gezegenle-

rin de cehennemin ilk derecesinde bulunanlar üzerinde hükmü vardr.

Birinci derecede bulunanlar, bilhassa münafklardr. Batnîlerin ilk

mertebede yerleri yoktur, onlarn yeri cehennemin üst katdr. Kafirle-

rin ise cehennemin her yerinde bir yeri vardr. Cennet ehlinin üzerinde

dönen. Burçlar feleidir. O, hiçbir yerde durmad için, hareketi göz-

leme göre sona ermez, çünkü gözlem onu takip edemez. O, parçalan

birbirine benzer bir eydir ve bu nedenle sonlu deildir. Bu nedenle

sonsuza dein sabit nimette daimi olarak kalmak gerçeklemitir. Ce-

hennemin hükmü nimetknenlerin hükmüyle bir deildir, çünkü onla-

rn üzerinde dönen ey, menziller felei ve yldzlardr. Bunlarn alan,

snrl bir ekilde yol alr. Bu nedenle, onlarn üzerinde azabm sonsuz

olmamas umulur. Ate, azap diyardr. Ate, acnn bir yer olmasna

ilave bir hükmü vardr, çünkü biz, cehennem bekçilerinin cehennemde

azap çekmeden sürekli nimet içinde kalacaklarn biliriz. Bununla bir-

likte onlar, oradan çkmayacaktr, çünkü onlar cehennem için yaratl-

mtr ve cehennem daimidir. Orada kalanlar da cehennem için yaratl-d için daimidir.

Orucu kendisiyle bitirdiimiz rahmetin öne geçmesi ve gazap

özelliine baskn gelmesi hakkndaki ifadelerimizi iyi ören! Allah, her
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menzilde bir tecellisi olmas gerekecek ekilde, yüce ve üstündür. Allah,

hiçbir kötülüün bulunmad srf hayr (iyilik), karlnda yolduk

bulunmayan varlktr. Varlk, âlemdeki mutlak rahmettir. Azap ise, bir

takm nedenlerle ortaya çkar ve iliir. Dolaysyla geçici bir durum ne-

deniyle meydana gelen bir arazdr. Arazlar, süreklilik özellii kazana-

maz, kazansalard araz olmazlard. Araz hiç bir zaman geçicilik özelli-

inden kurtulamaz ve bu nedenle de ‘azabn süreklilii’ fikri zayflar.

Rahmet, bil kuvve bütün oullarn kendinde tad halde, Adem’i

bütünüyle kuatmtr. Böylelikle rahmet, bir snrlama olmakszn, ge-

neldir ve hepsini kuatr. Adem rahmete mazhar olan ismini hak etti-

inde, onda rahmet kabul etmeyen bir olun bulunmas mümkün de-

ildir. Allah öyle buyurur: ‘Ona döndü ve hidayet etti.’
185 Baka bir ifa-

deyle rahmetiyle ona döndü ve rahmet ile kendisine döndüünü ona

açklad. Böylelikle rahmet kuatc oldu. Hamd Allah’adr. Allah kulu-

nun kendisi hakkndaki inancna göredir.

FASILÇNDE VASIL

Ramazan Orucu

Ramazan ay içinde dorudan hükmü bulunan tek isim, Rama-

zan’dr. Gölden ve yeri yaratan (el-Fatr) isminin hükmü ise, -ister

oruç arz olsun ister olmasn- her kulda belirli günlerde gerçekleebilir.

Bunun nedeni, her fiilde kulun yerine getirdii bir ibadetin bulunma-

sdr. Bu ay yaplan iyiliklerden birisi. Ramazan ismi ile münacat etmek

üzere geceyi ibadetle geçirmektir. Bu münacat, visal orucu tutulmusa,

kef yoluyla, bazen el-Fatr isminin perdesinin ardndan gerçekleir,

çünkü ilâh isimler birbirlerini perdeler. Bununla birlikte perdeleyen ile

perdelenene ait vaktin otoritesi Vardr. Çünkü onlarn bir ksm perde

olmaya dierlerinden daha layktr. Bu durum yaratklarn bütün halle-

rine sirayet ermitir.

Ebu Ahmed el-Cürcani, Amr’dan o da el-Muttalib’ten o da

Aie’den öyle aktarr: Hz. Peygamber Ramazan girdiinde, atksn

balar, Ramazan çkncaya kadar yatana dönmezdi. Müslim Aie’nin
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öyle dediini aktarr: ‘Hz. Peygamber on, yani Ramazan’n ilk on gü-

nü girdiinde geceyi ayakta geçirir, ailesini uyandrr, ciddi davranr,

atksn balard.’ Geceyi ayakta geçirmek, namaz klmak demektir.

Dini terminolojide geceyi ayakta geçirmenin bilinen anlam budur. n-

sanlar geceleyin Hakka yakarrken iki ksmdr: Bir ksm Allah’a el-

Mümsik ismiyle yakarr ki, o da Ramazan isminin perdedarlarmdan bi-

ridir; bir ksm ise, el-Fatr ismiyle yakarr. Bu da o ismin perdedarla-

rmdan biridir. nsanlar ise hallerinde farkl farkldr.

Rahman amellerime kar koymasayd

Yaratmaya kar koymazd var olan (parçalarm)

O 'oV der, oluun meydana gelii ait deildir bize.

Oluun varlnda O’na yoktur bir ortak.

‘Oruç tut ’ der, tuttuumuzda der ki bize

‘Bu oruç benimdir’, nerede bizim varlmz?

‘Benim’ dersem, bana ait bir eyle size hitap etmi olmam.

Bana ait olan müahededir, kulaklarm yükümlülüktedir

Bana iittirir, duyduktan sonra benden çekip alr.

eriatta oruç benim ve sizin olmak üzere iki ksmdr

Beni ondan soyutlarsan, o sizin iiniz!

Oruçta gerçekte benim bir katkm yok ki!

el-Fatr ismi. Ramazan ay gecesinde hüküm bakmndan bizde el-

Mümsik isminden güçlüdür. Oruçluyken görünüte yemese ve içmese

bile, gecelediinde Rabbinin yedirdii ve içirdii bir insan, ‘yiyor’ de-

mektir. Bizzat kendim bunu tecrübe ettim. Hz. Peygamberin ‘Ben

aranzdan birisi gibi deilim, ben gecelerim ve Rabbim beni yedirir ve

içirir
5

hadisinin ne anlama geldiini buradan örendim: Peygamber,

hitap ettii topluluun ona benzemediini söyledi ve bu hal onlar için

söz konusu deildi. Bütün ümmet kastedilmi olsayd, ben o hali tec-

rübe edemezdim. Halbuki -Allah’a hamd olsun- onu tattm. Oruçlu vi-

sal orucu esnasnda Rabbinin yedirdii ve içirdii kimselerden deilse,

bu nitelikte olan kimseye göre çocuk konumundadr. Dolaysyla o ‘ya-
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lan elbisesi’ giyene benzer. Bu nedenle visal orucu tutmak, bu nitelie

hal olarak ulamam bir insan adna mekruh saylmtr. Kendisi bu

hali zevk yoluyla tatmal, etkisi ise uyankken üzerinde görünmelidir.

Allah, yerinde doruyu sevdii gibi yerinde yalan da sever. Bu ise, ya-

lan söylenilecek bir yer deildir. Çünkü Allah bu yerde yalan çirkin sa-

yar.

Elli dokuzuncu ksm sona erdi, onu altmnc ksm takip edecek-

tir.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
ALTMIINCI KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’m Adyla

VASIL

Allah bu özel zamanda özel lâhî halle kuluyla söyletiinde kulun

tam bir huzur içinde bulunmas gerekir. Bu huzur, kulun (bütün niye-

tini bir yere toplamak anlamndaki) cem’ halinde bulunarak, bakasna

yönelmemesini gerektirir. Böylelikle, kul her hareket ve duruunda el-

Bânn olan Allah’a yakarrken, mana yönünden ez-Zahir Allah’a yaka-

rr. Çünkü duyu zahir, mana ise bâtndr. Mana, zahirin önünde bulu-

nabilir. Çünkü el-Bâtn isminin önünde ayakta dursayd -ki mana du-

yulur harfin batimdir- bir ey kendi önünde ayakta durmu demek

olurdu. Hiçbir ey, kendi önünde ayakta duramaz. Çünkü o, bir ey
elde etmek üzere ayakta durmutur. Bir ey, kendinden bilgi alamaz.

Dikkat ediniz! Hak, bize bildirmek ve öretmek üzere iner. O, olmuu
ve olacayla her eyi bilendir. Bununla birlikte, kuku duyulmayacak

bir gerçekle bize gerçein bulunduu durumu bildirerek hükmün hal-

lere ait olduunu söylemitir. Böylelikle, kendisini bilgi alan konumu-

na yerletirmi, bilgi vereni ise hitap ettii kimse yaparak
c
Sizden cihat

edenleri ve sabredenleri örenelim diye sizi snayacaz5187
demitir. Hal-

buki Allah, onlardan neyin meydana geleceini biliyordu. Fakat hal,

Allah’n bize kar kant ortaya koymasna izin vermez, Allah
‘
Yetkin

kant Allah’a aittir
,m buyurur. Bu durumda snanan kimselerin Allah’a

kar kant kalmaz. Bu smanmayla, Allah haklarnda bilgisiyle hüküm

vermi olsayd, onlarn öyle deme ihtimalleri ortadan kalkar: ‘Bizi s-

nam olsaydn, snrlarnn hududunda duracamz görürdün.’ te
bu, (kazanlan bilgi anlamnda) c

hbra’ ilmi diye isimlendirilir ve el-
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Habir isminden gelir. te bu, bir eyin kendisinden deil, bakasndan

bilgi altaki lâhî bir konudur. (Allah kendisini böyle nitelemi iken)

Biz bu nitelie daha uygunuz.

Bu nedenle, kulun zahirinin el-Bâtn, bârnnm ise ez-Zâhir ismine

münacat ettiini söyledik. Kul Allah’n önünde bilgi alan birisi olarak

dururken, Allah dilediini ona ihsan eder. Bilgi alan, ayakta dururken

duyuyla alglanan harikulade olaylar -ki onlar genel içinde velilerin ke-

rametleri, nebi ve resullerin mucizeleri diye isimlendirilir- aldn gö-

rebilir. Bunlar, ez-Zâhir isminin verileridir. Akllar artan veya mü-

fekkire gücü yönünden akllarn kabul ettii veya reddettii bir takm

bilgiler ve hükümler de alabilir. Bunlar ise, el-Bâtn isminin verileridir.

Öyleyse dikkatini çektiimi ve sana tavsiyede bulunduun hususa aidi-

ni ver ki, kime münacat ettiini örenirsin! Böylece kartrmaz ve sana

gelen eyler de karmaz. Allah öyle der:
‘

Onlar kartrd, biz de onlara

(gerçei) kartrdk .’139 Baka bir ayette öyle der:
‘
Onlar tuzak hurdu,

Allah da tuzak kurdu .’ 190 Sonra Allah tuzak kurmay onlardan olumsuz-

layarak öyle buyurdu: ‘

Bütün tuzak Allah’a aittir.’ 191 Yani tuzak, kullara

ait saylan ya da Allah’a ait saylan tuzaklar gerçekte Allah’a aittir.

Allah peygamberinin diliyle Allah’a, peygamberine, Müslümanla-

rn imamlarna ve sradan Müslümanlara genel olarak nasihatte (onlara

kar samimi davranmay) bulunmay emretti. Mekke’de ve am’da ise,

bana özel olarak dorudan hitap etti ve öyle dedi: ‘Kullanma nasihat

et!’ Bunu, bana gösterilen doru bir rüyada gördüm. Böylelikle baka-

sndan olduunkinden daha çok benim üzerime yükümlülük bindi. Al-

lah onu benim içm bir snanma ve denenme deil, bir inayet ve eref-

lendirme olarak yapt.

Bu bilgiyle Allah’n önünde duran kimse, uyuyor olsa bile, geceyi

ibadetle geçiriyor demektir. Rabbinin önünde bu bilgiyle durmayan

kimse, ayakta dursa bile, uyuyor demektir. Öyleyse kalbinde Allah’

gözet! Çünkü kalp Allah’ sdran yerdir. Sen O’nun sende vc baka-

sndaki etkilerini sadece murakabe ederek örenebilirsin!

Bilmelisin ki. Ramazan aynda geceyi ibadeüe geçirenlerin bir

ksm, düüncelerinde Ramazan ismi için ayaktayken bir ksm bin ay-

dan hayrl olan Kadir gecesi için ayaktadr. nsanlar ise, bu gecede

farkl farkldr. Ramazan gecesini Ramazan için ayakta geçiren kiinin
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hali, bir artma ve eksilmeye konu olmaz. Kadir gecesi için ayakta du-

rann hali ise, o konudaki görüüne göre deiir.

FASIL ÇNDE VASIL

(Kadir Gecesi)

insanlar kadir gecesinin zaman hakknda görü ayrlna dümü-
tür. Bir ksm, onun bütün sene içinde döndüünü söylemitir ki, ben

de bu görüteyim. Kadir gecesini aban’da, Rebi’de ve Ramazan’da

gördüm, Ama en çok Ramazan’da, özellikle de son on gününde, bir

kez de Ramazan’m ikinci onuncu dilimindeki tek sayl gecelerinde

gördüm. Ben, kadir gecesinin görüldüü ayn tek ve çift gecelerinde

olmak üzere senenin bütününde döndüü inancndaym.

Kadir gecesi nedeniyle Ramazan gecesini ibadetle geçiren kimse

-gecenin aranmasn Hale tevik ettii için ayakta dursa bile- gerçekte

kendisi için ayakta durmutur. Ramazan ismi ya da baka bir isimden

dolay ayakta kalrsa, kendisi ç in deil, Allah için ayakta durmu de-

mektir ve böyle biri daha yetkindir. Yine de her lcisi de dine uygun-

dur. nsanlarn bir ksm, kul, bir ksm ücretlidir. Ücret nedeniyle ilâh

kitaplar inmitir ve bu sayede ücretli ve kiralanan ortaya çkar. Onlar,

(srf) kul olsayd, Hak onlara bir kitap (göndermeyi) kendine bir yü-

kümlülük olarak yazmazd. Çünkü kul efendisi üzerine bir ey belirle-

mez. O ancak efendisinin mülkünde çalr ve muhtaç olduu eyi alr.

Ücredilerin ecirleri vardr, kullarn ise nurlar vardr ki, o da onlarn

efendisidir. Çünkü O, göklerin ve yerin nurudur. Allah öyle buyurur:
cOnlar doru sözlüler ve Robleritin katndaki ehitlerdir, onlarn Rablerinin

katnda ecirleri vardr .

3 '92 Kastedilen, ücredi kullardr. Onlar, Haklan

kendilerinden canlarn satn ald kimselerdir. Nur sahipleri ise, köle-

ler ve cariyelerdir. Allah, bizi makam yönünden onlarn en üstünlerin-

den ve kendisine en sevimli gelenlerden etsin! O, veli ve koruyucudur.

Bilmelisin ki, kadir gecesine insan tesadüf ederse, bu, Allah’n ken-

disine ihsanda bulunduu bin aydan hayrldr. Kadir gecesi- her bin
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I

gecede bir tane olarak bulunuyorsa, her yln on iki aynda bir tane bu-

lunduunda durum nasl olabilir? Ayette belirtilen bu durum, kulakla-

rmzn nassa dikkat kesildii garip bir ifadededir. Bu ifade, baka bir

anlam daha içerir ki, o da bu gecenin bir snrlama olmakszn bin ay-

dan ‘daha’ hayrl olmasdr. Bununla birlikte bin aya ilave olan ksm
(daha) belirsizdir ve dolaysyla nerede bitecei bilinemez. Allah kadir

gecesinin bin aya bedel olabileceini söylememi, herhangi bir vakit

belirmemeksizin bin aydan daha üstün saymtr. Bu geceye ulaan kul,

bin seneden fazla (ama) belirsiz bir sürede ihlasl bir halde Rabbine ita-

at etmi gibidir. Baka bir örnek ise, doal ömrü aarak, ölümü zorun-

lu olsa bile, bilinmeyen bir ömre ulaan kimseye benzer. Fakat bu

ölümün doal ömrü atktan sonra tek bir nefesle mi, ya da binlerce yl

sonra m gerçekleecei bilinemez. Daha önce söylediimiz gibi, snrl

saylmadnda kadir gecesinin durumu da böyledir.

Bilmelisin ki, burada ay gerçek yorumuyla ‘kâmil kul’ demektir.

Ay -ki Allah onu nur yapt- yürüdüünde, ayn cismi deil, kendisi ol-

duu ortaya çksn diye, ona isimlerinden bir isim vermitir. Öyleyse

ay, cismi bakmndan Haldun en-Nur ismindeki mazhardr. Böylece o,

yirmi sekizde snrl olan kulun menzillerinde yürür. Sona ulatnda
ise, gerçek anlamda ehir diye isimlendirilir. Çünkü o, seyrim tamam-

lam, baka bir seyre balamtr. Anlam bakmndan da i böyledir,

çünkü Haldun varlklardaki fiili sonsuzdur. Dolaysyla Allah’n baki

klmasyla süreklilik kazanr. Kul da lâhî isimler menzillerinde yürür.

Bunlar, doksan dokuz isimdir. Doksan dokuzuncu isim (ayette geçen)

‘vesile’dir ve Hz. Peygambere aittir. Dier doksan sekiz isim ise, bize

aittir ve aya ait yirmi sekiz menzile benzer. Kâmil kulu baz kimseler

tek insan diye isimlendirir. Yirmi ise, yüzün bete biridir. Çünkü o

aslda yüz isim idi, fakat Allah birisini teklii nedeniyle gizledi. Allah

tektir ve teki sever. Onu tek olarak gizleyen ise, ay zamanda tek ola-

rak ortaya çkartandr. Burada ay menzillerine dikkat çekerek. Yirmi

sekiz menzil olduklarn söyledik. Çünkü onlar, dördün yediyle çarp-

mndan meydana gelmitir, insann varl ise, yedi niteliiyle çarplan

dört karmdan oluur. Bunlar, hayat, irade, bilgi, kudret, kelam,

duyma ve görmedir. Bunlarn çarpmndan ise, insan meydana geldi.

nsan ancak Allah’n en-Nur isminden ortaya çkt, çünkü en-Nur e-

yaya izhar eder. Allah ise, kendisi nedeniyle zuhur edendir. O’nun e-
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5

yadaki hükmü, kendinden kaynaklanr. Ay (ehr) da nur olmas bak-

mndan kamerin menzillerde seyriyle ortaya çkar. Allah öyle buyurur:

‘'Aya menziller belirledik ,’m Bu menzillerde ayn seyri bittiinde, gerçek

bir ay haline gelir. Onun dnda ‘ay
5
diye isimlendirilenler ise, terimsel

olarak bu ad almtr. Öyleyse burada bir çeliki yoktur!

nsandaki her menzilde Allah’a ait bir hüküm vardr ki, bu hükmü

bu kitapta
c

iç sâlik’ ve
cd sâlik’in niteliinden söz ederken belirtmitik.

ki sülük tarzn ayran ise, yirmi sekizin yars olan dolunay gecesidir.

Bu gece, tam olarak gözüken ay ile ayn görülmedii bölümü ayrr.

nsanda nur her zaman kâmildir, çünkü onun iki yönü vardr. Tecelli

ise, bu nurun ayrlmaz niteliidir. Bu ise, ya bir yönde ya da her iki

yöndedir ve her yönde artma ve eksilme olabilir. Öyleyse ona kemal

zatndan gelir ve bu zorunludur. ki yönü olmas nedeniyle de eksiklik

ve artmas söz konusudur. O halde, bir yönden her ne zaman artarsa,

dier yönden eksilir. Aziz ve alim Allah’n talîdir ettii bir hikmetle her

zaman ‘o odur.’

Mizanmzn kefelerinde senin için bir ibret var

Düünürsen, sen andaki bir dilsin.

Onlardan biri ar basarsa dieri aa iner

Sen onda bulunan ey için eilir ve alçalrsn

Allah geceyi ‘kadide tamlama yapmtr, gündüzü deil! Gece,

gaybe benzer. Talîdir ise, gayb esnasnda yaplabilir ve o insann için-

dedir. Gündüz, açkl gerektirir. Talîdir gündüze ait olsayd, hüküm

kendisine uygun ve yerinde olmayan bir yerde ortaya çkacakt. Dta
fiil nefste bulunduu tarzda ortaya çkabilir. Böylelikle fiil, gaybten Al-

lah’a göre ehadete, yokluktan -yaratklara göre- varla çkt. Kadir

gecesi, her hikmetli iin ayrtrld gecedir. Bu gecede i, tek bir ey
olarak iner, sonra gereine göre, o gecede ayrtrlr. Nitekim bir söz

için söz olmak yönünden ‘birdir’ hükmünü verirsin, sonra konuan ki-

ide ve o kiinin durumuna göre farkllar. Böylece haber, haber ver-

mek, emir, yasak, onaylama gibi bir olmasna ramen sözün ksmlar-

na bölünür. O halde, kadir gecesi eyann kaderlerinin belirlendii ge-

cedir ve kaderleri ise bizden bakas belirlemez. Bu nedenle bize kadir

gecesini aramak emredildi. Peygamber bize ‘kadir gecesini arayn’ diye



2l6 Fütûhât- Mekkiyye 5

emretti. Bunun amac, yolculuktan gelen kii gibi, kadir gecesini bek-

lememizdir. Yolcu yolculuktan dönerken -hali vakti yerindeyse- kendi-

sini karlayan ailesine hediye getirmelidir. nsanlar onu karlayp bir

araya geldiklerinde, onlar için hazrlad hediyeleri verir, çünkü bun-

lar, onlarn hakkndaki kaderlerdir. Bu nedenle, onlar sevinir. Bir ks-

mnn hediyesi Rabbine kavumak, bir ksmnn hediyesi ilahi yardm

ve korunmadr. Herkes, takdir edenin vermeyi ve ihsan etmeyi diledii

eye göre hediyesini alr. Engelleme yoktur!

Kadir gecesinin alameti, nlaryla (dier) nlarn sönmesidir. Al-

lah, onu aylarda ve haftann günlerinde yer deitiren bir özellikle ya-

ram. Böylece her ay ve her hafta ondan paym alr. Nitekim Ramazan

da güne takvimi aylarnda dönerek Ramazan’m fazileti bütün senenin

mevsimlerine yaylr. Farz klnan oruç güne takvimine balansayd,

Ramazan bu kuatci elde edemezdi. Hac ve zekat da öyledir, çünkü

onun senesi de belli deildir. Zekat yl, mal yükümlünün elde ettii

esnada balar. Her gün, mal sahibi adna yln balangc olabilir, dola-

ysyla sene bütün günleri zekat için zaman olmadan sona ermez. Zekat

ise, temizlik ve bereket demektir. Bütün insanlar -zekat veren ve ver-

meyen- herkesi kuatan yln zekatnn bereketine ular.

Kadir gecesi sahalmda günein günein cisminde silinir. Bu-

nun amac, gecenin onun geliinin ve gündüzün de hükümlerinin orta-

ya çkmasnn vakti olduunu bildirmektir. Bu nedenle, kendisine sayg

gösterilerek, geceden karlanr. Geceleyin kadir gecesini yakalayama-

yan insan, günei gözetmelidir. Alameti gördüünde ise, kadir gecesini

bildiinde gecede yapt duayla dua ermelidir. Onun alameti, onun

nedeniyle günenn sönmesidir. Bu durum, güne gözüktü-

ünde yldzlarnnn dta görülmeyiine benzer. Böylece fecri a-

fan kzll sayann görüü güçlenir. Allah
‘
fecrin doumuna kadar-

dr3,94
buyurur. Burada ‘hatta’ edat (‘e’ anlamnda) ila demektir. Gece-

nin snrnn doan fecir ile gündüzden ayrmasn salayan bu miktar,

kadir gecesinde güne ndan ortaya çkan fecir deildir. O, ancak

kadir gecesinindr ve günein cisminde ortaya çkmtr. Ayn
da, ayn cisminde ortaya çkan güne dr. Ayn kendisinden

olsayd, hiç kukusuz güne gibi onun da ualar olurdu. Onun

güneten ödünç alnd için.uas da olmad. Günein kendinden kay-

naklanan ualar vardr. Kadir gecesi günein ualarn sildiinde, tpk
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ay gibi kalr: Aydnl vardr, fakat ualar yoktur! te bu aydnlk,

kadir gecesinin dr. En sonunda güne bir mzrak boyu ya da biraz

daha az yükselir ve kendine döner.

Günein sabah vaktinde doduunu görürsün. Baka bir ifadeyle

güne, kadir gecesi sabahnda -adeta ayn uas olmakszn doumu gi-

bi- aydnl olsa bile uas olmayan bir yuvarlak olarak doduunu
görürsün. Bunlar sana söylememizin nedeni, kadir gecesinin sabahn-

da hangi lda aydnlanacan açklamaktr. Böylelikle, bütün nurlarda

hükmün gökleri ve yeri nurlandrana ait olduunu örenirsin. Nurlarn

en düüü, bir maddeye muhtaç olandr ki, o da lambadr. Hak, nuru-

nu kendisine yardm eden bir maddeye -ki madde yadr- muhtaç olan

lambaya benzetti. Öyleyse lambadan daha üstün olan her k, tebihe

daha yakn ve tenzih bakmndan da dala üstündür. Hak bize bunu

bildirmi ve benzetme edat k (kal) ile 'kandillik gibi
1
demitir. Bunu

ise, kendisinin bütün nurlarn nuru, hatta tüm nurlar olduunu öret-

mek için yapt. Allah, bize bu nitelii istemeyi emretti. Hz. Peygamber

öyle derdi: 'Beni nur yap.’ Peygamber de öyleydi.

FASILÇNDE VASIL

Kadir Gecesini Kaçrmak Korkusuyla Aramak

Trmizi, Ebu Zerr’den Hz. Peygamberin öyle dediini aktarr:

cHz. Peygamber ile oruç tuttuk. Aydan yedi gün kalncaya kadar bize

namaz kldrmad. Ardndan gecenin üçte biri bitinceye kadar namaz

kldrd. Sonra bize altnc gece namaz kldrmad, beinci gece kldrd.

Gecenin yars bitmiti. Peygambere dedik ki:
cEy Allah’n peygamberi!

Gecenin kalan ksmn bize nafile kldrsaydn?’ öyle dedi:
cKim

imamla birlikte namaz klp ayrlrsa, geceyi ibadede geçirmi gibi se-

vap yazlr.’ Sonra bize namaz kldrmad ve aydan üç gün kald. Üçün-

cü gün bize namaz kldrd, ailesini ve elerini çard ve bize namaz

kldrd. Öyle ki biz, ‘felal’ kaçrmaktan korktuk.’ ‘Felah nedir?’ diye

sorulduunda, 'sahurdur’ demitir. Tirmizi, hadisin ‘hasen-sahih’ hadis

olduunu söyler.
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Sahuru ‘felah’ diye isimlendirirken sahabenin sözünün ne kadar

srl olduuna dikkat ediniz! Felah, beka demektir. Burada sahabe, in-

sann oruçta dolayl olarak bulunduuna dikkat çekmektedir. Orucun

bekas yoktur, çünkü oruç Allah’a aittir. Dikkat ediniz! Orucun hük-

mü, dünyann bitmesiyle oruçludan düer. Oruçlu oruç tutarken ye-

medii günlere karlk ahirette yer, içer. Bunlar ‘geçmi günlerdir.’ Al-

lah öyle buyurur: ‘Yiyiniz içiniz, geçmi günlerin karlnda/195 Kast

edilen, dünyadaki oruç günleridir. Ahiret ise, beka diyardr ve ‘yemek-

leri ve gölgeleri süreklidir.’ Sahur, beslenmek için yemek demektir. Sa-

habenin sözü, insann beka (âleminde) -oruçlu deil- yiyici olduuna

dikkat çeker. O halde, insan özü gerei beslenen, dolayl olarak oruç

tutandr. Beslenme bakidir, bu nedenle onu ‘felah’, yani beka diye

isimlendirdi.

Sahur, seher kelimesinden gelir. Daha önce de belirttiimiz gibi,

seherin iki yönü vardr: Biri geceye, dieri gündüze bakar. Seher, iki

fecir arasndaki bir vakittir. nsan da ‘felah’ diye ifade edilen bir bekas

vardr. Bu içinde bulunduu makamndaki ‘sahur’dur. Bu bekann bir

yönü Özü gerei varl zorunlu olana, bir yönü yoklua bakar. Öyley-

se insan, hangi durumunda bulunursa bulunsun, varlk ve yokluktan

ayrlamaz. Bu nedenle, insan mümkün diye isimlendirilmi ve müm-

künler arama katlmtr. Bu nitelik onun adna kalcdr. Herhangi bir

vakitte, insan lâhî bir nitelikle ortaya çktnda, bu nitelikte kalc

olamaz. nsann bekas, söylediimiz yerdedir (varlk ve yokluk arasn-

da). Bu nedenle, geceyi ibadede geçirdiinde (ya da geceleyin bilfiil var

olduunda) sahabe ‘felah kaçrmaktan korktuk’ dedi. Bu, gece vaktinin

bitmesi ve nefslerimizi bilememiz demektir. Nefslerimizi bildiimizde,

Rabbimizi biliriz. Fakat onlar -Allah’a hamd olsun- felah kaçrmad.

Bilakis Allah, Allah’n bilfiil varlnn özü gerei olduunu tanklk et-

sinler diye, onlara beslenmeyle nefslerini gösterdi. Kulun bilfiil varl,

beslendii eyin yardmna baldr. Hz. Peygamber ‘Âdemolu omur-

gasn ayakta tutacak birkaç lokmayla yetinir’ diyerek Âdemolunun

varlm beslenmeye dayandrd.

Sahabe adeta öyle der: Bu geceyi el-Vitir isminden (tek geceler-

de) aramaya kalksak bile, bu aray bekamzn dayand nefslerimizin

paylarndan -ki beslenmedir- bizi müstani brakmaz. Çünkü geceyi

aramamz, beka diyar (olan ahirette) bize ulaacak iyilikten kaynakla-
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nr. Dolaysyla kadir gecesini ibadet etmek üzere aramamzn yegâne

nedeni, sayesinde ahirette baki kalacamz nefsimizin hazzdr. Sahur

ise, halde vaktin efendisidir. O, dünya hayatnn bekasnda iyi amele

aittir. Böylelikle onun hükmünü kaçrmaktan korktuk. Çünkü bu hü-

küm, yeri deise bile, onu aramann ta kendisidir.

Peygamber, bu gecenin çiftlerde deil tek gecelerde olduunu be-

lirtmitir. Çünkü o, gündüz deü, geceye aittir. Gece ise, günün vitri-

dir (tek) ve gün çifttir. Gün, gece ve gündüzden ibarettir. Fakat bura-

da söz konusu olan, nassn varl nedeniyle, (Hz. Peygamberin hadi-

sinin söylendii) o senedir. Çünkü kadir gecesi, söz konusu senenin

son on günlük ksmdaki tek saylarda aranmasyla ilgili bir rivayet bu-

lunduu için, o eninin dndaki yllarda çift gecelerde de bulunabilir.

Meselenin baka bir yönü udur: Aramalt aym tek gecelerindeyse, tek,

kadir gecesinin verdii bereket ve hayrlar nedeniyle kulu korur, Kast

edilen hayr, bu gecenin Haklan tekliini hatrlatan tekli saylarda bu-

lunmasdr. Kul, gerçeklemesine vesüe olsa bile bu iyilii geceye deil,

Allah’a izafe eder. Kulun teklii görmesi -sebebi görmü olsa bile- iyi-

lii ve hayr Allah’tan bakasyla ilikilendirmesini engeller. Kadir gece-

si çift gecede bulunsayd -ki bu bir vesiledir- geceyi aradnda veya

bulduundaki müahedesinde hal diliyle bu durumu kendisine hatrla-

tacak kimse olmaz, ehli olmayandan iyilii kazanm, iyilii elde edite

bilgisiz ve perdeli kalrd. Bu durumda ise, o gecede kendisi için ger-

çekleen iyilik

-iyilii verenden perdeli olduu için- elde ettii bilgisizlik ve mahrumi-

yete kar koyacak ölçüde güçlü olmazd. Bu nedenle kadir gecesi tek

gecelere yerletirildi.

Kadir gecesi, bir nur olduu için, son on güne yerletirildi. Nur,

ehadet ve zuhur demektir. Bu yönüyle nur, gündüze benzer. Çünkü

gündüz kendisindek yayld için böyle isimendirüdi. Gündüz, ge-

ceden çkartld için, geceden sonradr. Son on gün ise, orta ve ilk on

günden sonradr. Kadir gecesinin daha yakn bir ilikide ortaya çkmas

ve aranmas, uzak bir ilikide aranmasndan daha güçlü hale gelmitir.

Kadir gecesüi ilk on günde gören kimse görmediim gibi bize böyle

bir ey de aktarlmad. Bu gece, ikinci on ile son on günde bulunur.

Müslim, Ebu Said’in öyle dediini aktarr: ‘Hz. Peygamber Rama-

zan’n ikinci orta gününde kadir gecesini aramak üzere itikâfa girerdi.’
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lâhî tecelli ede böyledir. Hz. Peygamberden gelen güvenilir yâ da za-

yf hiçbir rivayette Allah’n gecenin ilk üçte birinde tecelli ettiinden

söz edilmemitir. Halbuki Allah’n gecenin orta bölümünde ve son üç-

te birinde tecelli ettii bildirilmitir. Kadir gecesi, lâhî tecellinin hük-

müdür. Böylelikle o, aym ikinci orta ve son on gününde bulunmu, ilk

diliminde yer almamtr. Bu makamda ille, zorunlu olarak sensin. Öy-

leyse Rabbii bilmede ilk olmak, sana aittir. Sen ve O, bir araya gel-

meyecei gibi delil ve delillendirilen de bir araya gelmez. O halde, ‘nef-

sini bilen rabbini bilir.’ Delil olduun için, seni önce zikretti. Teorik ve

kefi bilgide öncelik, sana aittir. Kefi bilmek, riyazet ve miicahededen

sonra olabilir. Öyleyse senin teorik düünce ve kef bakmndan önce

gelmen gerekir. Allah’n seni bilmesi de, kendisine dair bilgisinin bir

yönüdür. Allah kendisini bilmek özelliiyle nitelenmesiydi, seni de

bilmezdi. Allah'n senin hakkndaki bilgisinin nereden olduuna dik-

katle bale! Çünkü o, Ukletü’l-müstevfiz isimli kitabmzda ve burada zik-

rettiimiz oldukça ince bir meseledir.

FASIL ÇNDE VASIL

Kadir Gecesinin Ramazan Aynda
,

J

Cemaatle badet Yaparak Aranmas

Ebu Davud, Müslim b. Hald’den, o el-Âlâ’dan, o babasndan, o

ise Ebu Hureyre’den öyle aktarr: ‘Hz. Peygamber darya çkm, in-

sanlar ise Ramaza’da mescidin bir köesinde namaz klyordu. Pey-

gamber ‘bunlar da kim?’ diye sorunca ‘Bunlar yanlarnda Kur’an bu-

lunmayan (Kur’an bilmeyen) bir topluluktur, Übey b. Kaab onlara

namaz kldryor, onlar da ona uyarak namaz klyor’ denilmi. Hz.

Peygamber ‘isabet etmiler, ne de güzel yapmlar!’ demitir.

Kadir gecesinde cemaat yapmak, (gecenin anlamna) uygun ve ye-

rindedir, çünkü bu gecenin deeri, gece ve günleriyle bin aydan daha

hayrldr. Bu nedenle kadir gecesi, bu toplam sahibidir. Allah, o gece-

de Kur’an - ‘kur’an’, yani bir toplam olarak indirmi, onu çoulluk ve

azamet bildiren Nun (biz) zamiriyle indirdi. Böylece, onu indiriinde
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bütün isimlerini bir araya toplad. Allah ‘Onu kadir gecesinde indirdik
’ 196

buyurur. Bu gece, melekler de iner ve bir kii inmemitir. Melekler gu-

rubunun içinde bulunan Ruh ise, kendilerine namaz kldran cemaatin

içindeki Ubey b. Kaab’n konumundadr. ‘O gece melekler her emir-

den iner.’ Burada ‘her’ kelimesi, Hakkn yaratklarnda uygulamak iste-

dii bütün ileri içerir. ‘Fecir doana kadar...’ Bu, bitimin son noktas-

dr. Çünkü ayette geçen ‘hatta’ kelimesi, son bildiren ila (-e) halini içe-

rir. Son ise, bir balangçtan olabilir. Bu da, bir toplam haline gelir.

Öyleyse bu gece, bir toplam gecesidir ve bu nedenle Peygamber ‘isabet

etmiler, ne de güzel yapmlar!’ diyerek, belirttiimiz nedenle, onlara

gpta etmitir.

Kadir gecesini aramak, bu gecenin gerei olan ve aranmasna yol

açan bir taltm nedenlere dayanr. Bu ncdcn(’lcr), kadir gecesinin bü-

yüklüü, onu indirenin büyüklüü, (buna karn) onu aryann arama

fiiliyle kendiliindeki horluudur. Çünkü kii, deeri pek yüce olan bu

iyilii aramakla kendisini ona karlk verecek büyük bir yoksunluk

içinde olduuna tanktr. Çünkü kül, her ne vakit kulluuyla özdele-

mek isterse, kendi deeri küçülür ve en sonunda kendisini asl olan

yoklua katar. Bundan daha deersiz bir ey de yoktur. O halde, yara-

tlmn nefsinden deersiz bir ey yoktur. Bu gece, ayn zamanda, ‘ka-

dir gecesi’ diye isimlendirildi. Bunun amac, huzur sahiplerinin o gece-

de kendi deerlerini, baka bir ifadeyle deersizliklerini örenmelerini

salamaktr. Bununla biHikte elde ettikleri hayr da, imkân ve yoksul-

luk halinde arayanlarn ortaktr. Varlklarn en yoksulu, bir muhtaca

muhtaç olan kimsedir. Öyleyse, insandan yoksulu yoktur, çünkü Al-

lah’ ondan daha iyi bilen kimse yoktur (yoksunluk ve izzet çelikisi).

Bu bilginin nedeni ise, insann toplaycl, akl ve kendisini bilmesi-

dir.
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FASIL ÇNDE VASIL

Bu Gecpyi Ayakta Geçiren Kimsenin

Mafirette Peygambere Katlmas

Allah Teala Peygamberine öyle hitap eder: ‘Sertin geçmi ve gelecek

günahlarn affetsin diye ...’
197 Müslim vc Nesai, Ebu Hureyre’den Pey-

gamberin öyle dediini aktarr: ‘Kim kadir gecesini ayakta geçirirse...’

Müslim’de u ifade vardr: ‘man ederek ve Allah’tan umarak kim o ge-

ceye ularsa..
5 ‘Onun geçmi ve gelecek günahlar balanr.’ öyle

der: ‘Onun günah, mahcup olmayacak ekilde örtülür.’ Bu kii, ‘dile-

diini yap, senin günahn baladm’ diye hakknda söylenenlerden

olsa bile böyledir. Nitekim güvenilir bir hadiste böyle denilmitir.
.

Kadir gecesini ibadetle geçiren kiiden ‘yasaklama’ hitab gizlenir

ve ona dince izin verilir. O da, sadece mubah ilerde tasarrufta buluna-

bilir, çünkü Allah taknl emretmez. Onun kadri ve deeri büyük

olmasayd, Allah onu niteliklerinin en ereflisi olan bilgi niteliine

katmazd. Bu nedenle Allah bilginin artn dilemeyi emretti. Burada

Allah ‘onu katt’ sözümüzün anlam, güvenilir bir rivayette geçen u
ifadededir: ‘Kul bir günah ileyip bu günah balayacak ve onu ceza-

landracak bir rabbi olduunu bildiinde, Allah üçüncü de öyle der:

Dilediini yap, seni baladm.’ Yaplmas haram olan bir cyü yapl-

masn mubah klan neden, ancak bilgi olabilir. Böylece kadir gecesinin

fazileti, zikrettiimiz konuda bilgi mertebesine katld. Peygamber öy-

le buyurur: ‘Onun iyiliinden mahrum olan kii, mahrum kalmtr.’

Engellenmenin kalkmasndan daha büyük hayr olabilir mi? te bu,

dünyadaki cennettir.
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FASILÇNDE VASIL

tikâf

Dilde tikâf belirli bir mekanda kalmak, dinde ise belirli bir ameli

belirli bir ekilde ve Allah’a yaklama niyetiyle yapmak demektir. Bu

ibadeti din tevik etmi, adandnda ise vacip saymtr. Bâtnî yoru-

munda itikâf, kendisine layk tarzda ve katn tercih ederek, Allah kar-

snda durmak demektir. Allah ile ayakta durmak, insann kendisiyle

durmasndan daha yetkindir.

tikâfa özgü amele gelirsek, bazlarna göre bu amel, Allah’ zik-

retmek, namaz klmak ve Kur’an okumaktr, baka bir ey söz konusu

deildir. Bazlarna göre ise, ahiret ile ilgili bütün iyiliklerdir. Benim

görüüm, insan yerletii itikâf mekanndan çkartmayan bütün iyi

ameller itikâfa özgüdür; çkürsa aruk itikâfta saylmaz. Bana göre bu

konuda, bir art koulamaz. Hz. Aie’den öyle aktarlr: ‘tikaftaki in-

sann cenaze namaz klmamas ve hasta ziyaret ermemesi sünnettir.’

Bilmelisin ki, Allah karsnda ayakta durmak Allah’a dayanarak

yapldnda, insan itikâfa girdii yere özgü veya yaptnda bu me-

kandan onu çkartacak yere özgü bütün iyi amelleri yapabilir. Çünkü

Allah "her nerede olursanz
,
O sizinle beraberdir"™ buyurur. nsan Allah

karsnda nefsiyle durduunda ise, bu bulunua bir yer belirlemi de-

mektir. Bu durumda, kendine zorunlu saydn yerin dnda da Hak

sana tecelli edebilsin diye, Hakkn karsnda durmay belirlediin yerin

gereklerine uyman zorunludur.
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FASIL ÇNDE VASIL

Nerede tikâfa Girilir

Baz bilginler, itikâfn sefer yapmaya deen üç mescitte olabilece-

ini, baz bilginler ise bütün mescitlerde girilebileceini, baz bilginler

ise sadece Cuma namaz klnd mescitlerde, baz bilginler kadnn
evindeki mescitte itikâfa girebileceini, baz bilginler dilenen her yerde

girebileceini söylemitir. Mescidin dnda itikâfa girilirse, insan eiyle

ilikiye girebilirken mescitte itikâfa girilirse eine yaklaamaz. Bu ko-

nuda unu da eklemeliyiz: nsan Cuma namaznn klnd günlerde

itikâfa niyedenirse, hem Cuma namaznn hem itikâfn olabilecei bir

yerde girmelidir. Bu bir mescit olabilecei gibi Cuma namaznn kl-

mann caiz olduu yalan bir yer de olabilir.

Mescider, Allah’n kendisine ait sayd evlerdir. Dolaysyla kim

mescide yerlemeyi gerekli görürse, onun yüzünü evin Rabbinden ba-

kasna dönmesi yaramaz, bu bir saygszlktr. Evlerin Allah’a tahsisi-

nin yegâne yarar, doann hazznn ona katmasn engellemektir.

Kim Allah’n kendisine izafe ettii evinden baka bir yerde Allah kar-

snda durursa (itikâfa girerse), eine yaklaabilir; oruçluyken veya mes-

citte girmise, eine yaklaamaz.

Ee yaklamak, -kendisini (Allah’a) bir delil saysa da saymasa da-

Allah’tan bilgi alan akln nefsini görmeye yönelmesidir. Nefs kadn bir

delil sayarsa, delil ve delillendirilen bir araya gelmez. Dolaysyla nefs

(kadn) ile içli dl iken Allah karsnda ayakta durmak, geçerli deil-

dir. Nefse dönmenin ve onunla içli dl olmann en üst yönü, delil

saymak üzere kendisiyle ilikiye girmektir. Onu delil savmadkça, geri-

de doann ehveti kalr. Binaenaleyh itikâftaki insann -ister mescitte

ister dnda olsun- kadnlara yaklamas yerinde deildir.

Hakkn varlklara yaylmasn, dtaki eylerin mazharlarnda zuhur

edenin Hak olduunu ve Allah’u güç vermesi ve de varlklarn istidat-
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laryla dtaki var oluun gerçekletiini gören bir insan, (Allah ile var-

lklar arasmdaki) bu ilikinin bir ‘nikah’ olduunu görür. Bu durumda,

itikâftaki insann mescitte bulunmadnda kadna yaklamasn caiz sa-

yar, çünkü bu müahedede mescidin bird varl olamaz. Bu haldeki
(

bir insan Allah’tan baka varlk görmez. Öyleyse mescit, yani secde edi-

len ve yere kapanan yer yoktur. Anla!

FASIL ÇNDE VASIL

Itikâfn Kazas

Müslim Übey b. Kaab’tan öyle aktarr: ‘Hz. Peygamber Rama-

zan’n son on gününde itikâfa girerdi. Bir yl yolculuk yapt için iti-

kâfa girememiti, ertesi yl yirmi gece itikâfa girmiti.’

Allah karsmda sürekli ayakta durmak, Allah ehlinin yoludur ve

bu genel bir övgüye sahiptir. Bu fiili yapan kiinin düsturu da, her du-

rumda ‘Allah'a hamd olsun’ demektir. Sknt çeken kimsenin söyledii

bu zikir, en genel ve tam zikirdir, çünkü kul skntda Allah’a hamd

edebiliyorsa rahadkta nasl hamd etmez ki? Rahadk, kulun halleri ara-

sndadr. Her hal sözü, genellik ifade ederek iki ucu ve bunlarn arasn

içerir. Rahatlktaki hamd, snrldr, çünkü Peygamber rahadkta öyle

derdi: ‘Hamd nimet veren ve ihsan eden Allah'a aittir.’ Böylelikle,

hamdi snrlard. Bu da bir hamddir ve smrlansa bile birinciden genel-

dir, fakat bu genellii herkes anlayamaz. Allah'n kullarna olan nimet

ve ikramlarndan biri de, sknt halinde onlara öyle demelerine imkan

vermektir: ‘Her durumda Allah’a hamd olsun.’ Bu hamd, bu söz ile

Nimet Veren ve hsan Eden isminden yaplmtr.

‘Her durumda Allah karsmda ayakta durmak’ özelliine sahip bir

insan Allah ‘her eyden sonra Allah' gören’ bir hale aktarrsa, bu hal,

daimi olarak Allah karsnda durmaktan onu engeller. Bu durumda

kul, hali itikâf ile çelien bir yolcu konumundadr ve ilk haline döndü-

ünde kaza etmesi gerekir. Kazasnn tarz ise, eri delil ile sabit olacak

ekilde, Allah karsmda durmaktr. Çünkü bunlar dier günlerdir ve
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iki on gün arasndaki orta on gündür. ki gün ise, ille ve son on gün-

lerdir. Ayn zamanda bunlar, eriatn getirdii tenzih ve tebih nitelik-

leridir. Bunlar, duyu ile akl arasnda bulunur ki, bu mertebe hayal

mertebesidir. Kul b mertebede itikâf kaza eder. Ona bitimek olan

son on gün içinde, adet üzere akl ve eriata göre
c

O'nun benzeri bir

ey yoktur
7 ifadesinden harekede tenzih nitelikleriyle itikâfa girer.

FASIL ÇNDE VASIL

tikâfa Hangi Vakit Girilir

Müslim es-Sahih’inde Aie’dcn öyle aletarr: ‘‘Peygamber itikâfa

girmeye niyedenince, fecir namazn klar sonra itikâfa girerdi.’

Bilmelisin ki, itikâfa giren insan -ki o kendisine yaklamak niyetiy-

le Allah’n karsnda sürekli duran demektir- bunu ancak özel bir e-

kilde yapabilir. Bu ise, her eyde Allah’ görmek demektir. te genel ve

kaytsz anlamda itikâf budur. Kulun baka bir lâhî ismin hükmü alt-

na girdii snrl bir itikâf daha vardr. Bu isim otoritesiyle kula tecelli

eder ve kendi karsnda durmaya onu davet eder.

tikâf mekann anlam bakmndan yorumu, mertebe demektir.

Her lâhî isim, iki ilâh isim arasnda bulunur. Çünkü Hakkn ii, dai-

reseldir ve bu nedenle Allah’n eyadaki emri bir sona varmaz. Daire-

nin ba olmad gibi varsaymsal olmann dnda sonu da yoktur. Bu

nedenle, âlem dairesel olarak kendiliinde bulunduu tarzda otava

çkmtr ki, ekillerde bile böyledir. Tümel cismi kabul eden ilk ekil,

dairesel ekildir ki, o da felektir. lâhî hikmet, Aziz ve Alim’in takdirine

göre bu felekler vesilesiyle Allah’tan meydana gelen eylerin ekilde

O’nun suretine veya buna yakn tarzda olmasn gerektirdi. Öyleyse her

hayvan, aaç, yaprak ya da ta veya cisimde dairesellie dönük bir me-

yil vardr ve bu zorunludur. Fakat bu durum, baz eylerde latif iken

baz eylerde apaçktr. Allah’n yaratt da, aaç ve cisimlere bakt

nda, dairesellie dönük bir yöneli görürsün. Bü nedenle küre ekli,

ekillerin en üstünüdür.
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En büyük ve genel tecelli, günein doumuna benzer. Günein te-

cellisiyle birlilere, genel itikâf meydana gelir ve itikâfa girene herhangi

bir ismin tercümanlyla öyle denilir: ‘En büyük tecellinin alameti or-

taya çktnda itikâfa gir!’ Bu ise, fecrin doumudur ve sabah nama-

zndan sonradr. Bunun amac, sana fethi yaklatrmak ve karsnda

durduun ya da durmak istediin ilâh ismin günein doumu mesabe-

sindeki büyük tecellisinden seni snrlamasn engellemektir. Böylelikle

itikâfnda snrlanma ve mutlakl bir araya getirirsin. Çünkü insan ge-

cenin banda itikâfa girerse, zaman mesafesi uzaklar, boyut uzar, ge-

nellikle iin bulunduu durumu unutur. Çünkü insan unutma özelli-

inde yaratld. ‘Âdem unuttu, zürriyeti de unuttu, Âdem inkâr etti,

zürriyeti de inkâr etti.’ Bu hadis, Peygamberden bütün insanlara dönük

bir müjdedir. Çünkü Âdem’e Allah merhamet etti, bu nedenle her ne-

rede olurlarsa olsunlar, zürriyetine de merhamet etmitir. Allah kendi-

lerini yerletirdii her yerde onlara özgü bir rahmet yaratr. Çünkü i

görelidir ve asiliar ferlerde hüküm sahibidir.

Bu durum, insan nefslerinin bu unsurî cisimlerin neticesi ve onlar-

dan doduunu gösterir, çünkü onlar ancak bu cisimlerin düzenlen-

mesi ve karmlarn dengelenmesinden sonra ortaya çkt. Bedenler,

kendilerine Allah’a izafe edilmi Ruh’tan üflenmi nefslere aittir. Bu

durum, güne nlarnn yansd ve bu sayede kabiliyetlerinin dei-

mesi nedeniyle etkilerinin deitii mekanlara benzer. Güne nnn
youn cisimlerdeki parlakl nerede, cilal cisimlerdeki yansmas ne-

rede! Bu nedenle, mizaçlarn derece derece olmas hasebiyle, nefsler de

derece derecedir. Bir nefs bilgi ve erdemleri hzla kabul ederken baka

bir nefs bunun zdd bir haldedir, bir ksm ise ikisinin arasndadr. An-

ladysan i de böyledir! Allah Teala öyle buyurur: ‘Onu tesviye ettiir-

de,,n -yani insan bedenini- ‘ve ona ruhumdan üflediimde ...'
100 nsanm

unutmasnn doann bir gerei olduunu söyledik. Hatrlama da, mi-

zaçtaki doal bir durumdur. Ayn ey, insana nispet edilen bütün güç-

ler için geçerlidir. Bu güçlerin baz ahslardaki etkisi azalrken bir ks-

mnda arttn görürsün. Böylelikle ari, itikâfa girenin itikâf yerine

fecir namazndan sonra ve günein doumundan önce girmesine dik-

kat çekti.
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FASIL ÇNDE VASIL

tikâfa Girenin Allah’n Karsnda
Ayakta Durmas Ne Demektir?

Bilmelisin ki, Allah karsnda ayakta durmak, maddi deil manevi

bir haldir. Öyleyse, Allah karsnda ancak kalp ile ayakta durulur. Ni-

tekim namazda da Allah’a kalp ile yöneliriz. Kble denilen -ki Kâbe’dir-

yere yüzünle döndüün gibi duyuyla da iyilik amellerinin karsnda

durursun. Bazen iyi amellerden birisi, dince belirlenmi hakkn ula-

trmak üzere nefsi düünmektir. Çünkü nefsinin senin üzerinde hakk

vardr. Bazen nefs hayr kendisine ulatrmakla bakasn yeleyebilir.

Bu da, Allah’ emridir ve Allah’n belirlediinden baka kendisine ula-

abileceimiz bir yol yoktur. Bu nedenle insan, iyilii kendisine dön-

sün diye, kendisini baz yararlarla yükümlü tutar. Örnek olarak, itikâf-

taki insann, baka birinin ihtiyacn karlamak üzere çkmas, itikâfta

durduu ve bulunduu esnada aile ve elerinin baz yararlarm gider-

mek üzere onlarla ilgilenmesini verebiliriz.

Müslim Aie’den Peygamberin öyle dediini aktarr: ‘Peygamber

itikâfa girdiinde ban bana uzatr, ben de onu tarardm. Peygamber

eve beeri ihtiyaç nedeniyle girerdi.’ Nesai de Aie’nin öyle dediini

söyler: ‘Peygamber itikâftayken bana gelir, kapya dayanr, ben de ba-

m ykardm. Ben odamda, onun kalan ksm mescitte olurdu.’ Bu da,

hükmün genele göre verebileceini söyleyenlerin kantdr. Çünkü Pey-

gamberin bamm mescidin dnda olmas, bedeninin büyük ksm
mescitte olduu için, onu itikâftan çkartmaz. Cisimde, çounluk dik-

kate alnmtr.

FASIL ÇNDE VASIL

tikâfa Giren Giindiiz ne Yapar?

Ebu Ahmed Abdullah Büdeyl b. Verka el-Mekki’den, o da Anr b.

Dinar’dan, o da Ibn Ömer’den, o da Ömer’den öyle aktarr: ‘Ömer



Altmnc Ksm 229

Mescid-i Haram’a itikâfta girmeyi adam, Peygamber de kendisine

öyle demiti: ‘Itikâfa gir ve oruç tut.’

VASIL

Bâtnî Yorum

Peygamber, Allah karsnda durmak isteyenin Allah’a ait bir nite-

likle durmasn emretti ki, söz konusu nitelik oruçtur. Böylelilde insan,

Allah karsnda Allah ile ve O’na ait olarak bulunur. Bu durumda o

kuldan Allah’tan baka bir ey görülmez. te bu, Allah ehlinin duru-

mudur. Peygambere ‘Allah’n velileri kimlerdir?’ diye sorulduunda

‘Görüldüklerinde Allah’ hatrlatanlardr
3

demiti. Yan onlar, Allah ile

tahakkuk etmi ve O’nun vastasyla kendilerinden ve yaratklarn göz-

lerinden gizlenmilerdir, insanlar onlar görünce, Allah’tan bakas gö-

rülmez. Böylelikle görülmeleri bile, Allah’ hatrlatr. Bu durumda on-

lar, hatrlatc ayetlere benzer. te bu, bir duasnda Peygamberin ‘beni

nur yap’ diye istedii makamdr. Allah da, onun duasna olumlu kar-

lk vererek peygamberini insanlara müjdeleyic, korkutucu -kendi izniy-

le- insanlar Allah’a davet eden aydnlatc bir kandil olarak gönderdi-

ini bildirdi. Böylece onu tpk istedii gibi nur yapt. Hz. Peygam-

berin ‘Rabbine beni nur yap’ demi olmas, zatmla en-Nur ismi ola-

ym demektir. Hak bir insann görmesi, duymas, dili, eli ve aya
olursa, o artk arzusundan konumaz. Böyle bir durumda (bu kul için)

c

o O'dur’ (deriz). Gördüü her eyi Alial olarak görür. Gören kii, bu-

nu bilse de bilmese de, durum birdir. Allah’ bilenler, O’nu böyle mü-

ahede eder.

(Allah’a) Halife müminler içinden âlemde ve çarda kendisini ha-

life yaparm nitelikleriyle gözükenler vardr. Bclks, taht hakknda

‘sanki odur’ demiti, halbuki taht kendi tahtyd. Fakat mesafenin uzak-

l, genel adet ve Süleyman’n Rahhinin katndaki derecesini bilmeyii

BeLks’ perdelemi, onu ‘taht benim tahumdr’ demekten perdelemi,

bunun yerine ‘sanki odur’ demiti. Benzeri olmayan ile eyann benze-

dii ey arasndaki mesafeden daha uza olabilir mi? Peygamber öyle
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demitir: ‘Ben sizin gibi bir insanm.’ Bunu Allah’n emrinden söyle-

miti. Ona ‘söyle’ denilmi, o da ‘ben de sizin gibi bir insanm’ demiti.

Buradan, Peygamberin Allah’n emrinden dolay bunu söylediini ö-
rendik. Çünkü o, bir memur gibi, emri bize aktarmtr. Bu söz, sa’ya

ümmeti içinden ibadet edenlerin hastalnn devasdr. Onlar öyle

demiti: ‘Allah Meryem olu Mesih’tir.’ Halbuki onlar ‘Meryem olu’

derken pek çok bilgiyi kaçrm, bunun farkna da varamamtr. Bu

nedenle Allah, bu nitelikteki kimselere kar kant getirirken (ibadet et-

tiklerinizi) ‘isimlendirin’ demitir. Onlar, ancak bilinen isimlerle isim-

lendirmi, böylece neyi kastettikleri anlalmtr. badet ettikleri eyleri

isimlendirdiklerinde ise, o ismin Peygamberin ibadet etmelerini iste-

dikleri kimse olmad ortaya çkar.

‘O O'dur’ dedik. Bunu seçkinlerdeki özel kef ve geneldeki sarih

iman verir. Nitekim sahih bir rivayette öyle denilir: ‘Allah kulunu

sevdiinde, onun duymas ve görmesi olur.’ Ardndan peygamber

onun güç ve organlarn da zikretti, insan, Haklan hüviyetini ayns

yapt bu eylerden bakas deildir. Mümin isen kime iman ettiini

bilirsin! Sahih müahede sahibi isen, kimi müahede ettiini bilirsin!

Allah’tan aktarlan peygamberin bu açklamasndan daha çou insann

gücünde bulunur. Böylece mümin, müahede sahibi haline gelir vc bu

esnada bu varlklarn ve mevcudarn ayn olann kim olduunu öre-

nir.

FASIL ÇNDE VASIL

tikâfa Girenin tikâf Yerinde Ziyaret Edilmesi

Bhari Hz. Peygamberin ei Safiye’den öyle bir olay aktarr: ‘Sa-

fiye mescitte Ramazan’n son on gününde itikâfa girmiken Peygam-

beri ziyarete gelmi, bir müddet yannda kalm ve sohbet etmi, sonra

kalkp ayrlm, Peygamber de onula beraber kalkmt. Onu uurla-

mak için çktnda ise, Ümmü Seleme’nin kapsna kadar gelmiti.’
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Bu lâhî isim, Safye’yi peygamberi ziyaret etmek için harekete ge-

çirmi, o da gelmi, söz konusu lâhî isim, einin vastasyla Peygambe-

ri kendisini getiren lâhî ismin karsnda bulunmaktan alkoymutu,

Bunun üzerine, Hz. Peygamber onunla konutuu sürece bu ismin

karsnda durmu, sonra kendisini uurlarken oturduu yerden onu

çkartmtr. Bu bir tür sefer, hatta seferin ta kendisidir. Bu sefer, ken-

disine sayg ve ona yönelmeyi yüceltmek için, erkein eine bir iyilii-

dir. Yolculuk, bir yer deitirme ve intikaldir. Peygamber bulunduu

yerden o ismin üzerindeki hükmü nedeniyle ayrld. Çünkü itikâfa gi-

ren insan -abdest gibi- insann zorunlu ihtiyac nedeniyle yerinden ayr-

labilir. Bütün bunlar, kendisini itikâf esnasnda oraya yerletiren ismin

hükmünden kaynaklanr. nsan itikâf esnasnda ya da dnda hareket

ettiren her hareket, ilâh bir ismin kendisine gelmesinden kaynaklanr.

Bizce bu durum, lâhî hakikatlerde ondan ortaya çkmtr. Allah'n

isimleri ise, saylamayacak kadar çoktur. tikâflnm bir durumu da ziya-

retçiyi uurlamaktr. Bunun için de ziyaretçiyi kendine getirten iiâhî

ismin hükmü nedeniyle hareket eder. Öyleyse göz ancak görmek ve

konumak gibi amac yerine getirmek için ziyaret ettiini bilir. Ârif ise,

lâhî isimleri müahede eder. ‘Her neyi gördüysem önce Allah’ gör-

düm.’

Öyleyse buradaki ilahi isim, Safye’yi ihtiyac olmakszn harekete

geçiren lâhî isimdi. Onun karsnda da Peygamber saygl davranm,

isim için ayaa kalkm ve onu uurlamtr, Bu ismin gayesi ise, kendi

otoritesini Peygamberde ortaya çkartmakt ki, ortaya da çkmt. lâhî

isimlerin komuluu bahsüde bu meseleyi Anka-i Mrib isimli kita-

bmzda ve bu kitabn bamda açklamtk.

FASILÇNDE VASIL

Hayzlmn Mescitte tikâfa Girmesi

Meru bir nedenle nefsin yalan söylemesi, (Bâtnî yorumda) hayz

saylmaz. Bu nedenle, istihaze gören kadn namaz klarken hayzl ka-
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dm klamaz. Buhar’nin aktard bir hadise göre, Ae, istihaze halin-

deki bir einin Peygamberle birlikte itikâfa girdiini söylemitir.

Eyayi yerli yerine koyan kii, hiç kukusuz, onlarn hak ettii ey-

leri kedilerine vermi demektir. Böyle bir insan vaktinin hakimidir.

Hikmet, her eyi yerli yerine koymay gerektirir. Allah alim ve hakim-

dir!

Hiçbir ey kaytsz deildir, çünkü imkan bunu gerektirmedii gi-

bi hakikatler de bunu vermez. Çünkü mutlaklk snrlanma demektir.

Her eyin kendisini kabul eden bir yeri olduu gibi reddeden ve kabul

etmeyen bir yeri de vardr. Bu, zorunludur. Örnek olarak, doal beden

için besinleri verebiliriz. Beslenilen her eyde bir zarar ve yarar vardr.

Bedenin yöneticisi olmas yönünden doay bilen kimse, bunu bilir ki,

bu insan doktor diye isimlendirilir. Fizikçi ise, genci olarak bu yarar

bilirken ayrnty doktor bilir. Öyleyse âlemde mutlak iyi bulunmad

gibi mudak anlamda knama da (kötülük) yoktur. Asl ise, kart ve

mütekabil lâhî isimlerdir. Allah, el-Mütekellim olmas yönünden ken-

disini bu isimlerle nitelemitir. Nitekim tenzih etmi, tebih etmi, bir-

lemi, ortak yapm ve kullarm iki nitelikle konuturarak öyle demi-

tir:
c
Rabbiniz izzet sahibi Rab, onlarn nitelemelerinden.münezzehtir. Selam

Peygamberlerin üzerine olsun. Hamd âlemlerin Rabbine aittir.'
201

Böylccc altmnc ksm sona erdi, onu altm birinci ksm takip

edecektir.
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[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
ALTMI BRNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

YETMKNC BÖLÜM
Hac ve Srlar

Hac Allah’n insanlara bir emridir

‘Unutkan
5

diye nitelenmi babamzn verdii sö£ nedeniyle.

Hepimize farzdr, fakat biz yerine getirmeyiz

Farzn gerei, ‘ba üstü’ edilmektir

‘hram’ (giyme) nedeniyle kendine yasaklarsan

Ve bir yoksul vefakir kalarak, soyutlanrsan her eyden.

Onun hali, her menzilde ve durakta seni davet eder.

Giyinik ve soyunuk bir halde, menzillerin her birine.

Hacda Rahman’a yakndan icabet edilir;

Ledünni bir kulun (Hzr) ve îlyas’m niteliiyle.

Oruç ve sla-i rahim gibi ibadetler ondadr

Ve de namaz; cömertlik ve üzülmenin hükmü ondadr.

Tavafta öyle anlamlar vardr ki, hiçbir ey benzemez ona

Cinlerin ve insanlarn Rabbini tereddüdünden baka.
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Ben dükün olduum halhallerin katiliyim (onlar öldürdüm)

Tavaf esnasnda; küpelerin ve vesveselerin de (katiliyim).

Muhassab’ta, el-Ferd’in yasasna uygun düer.

Ta atmak, kuruntularla vesvese veren eytana.

Allah onu tahsis etti annesinin karnnda.

Giyinerek ve horlanarak, vakfe (duru) gününde.

Müzdelife’de ise, cem içindefark (ayrm) halinde ol!

Bu fark nedeniyle sana bir sorumluluk yoktur.

Allah ile deil de Allah için hac yapan kimse

Kendi karanl nedeniyle, lambann yla koan adama benzer.

Smscak ve bulutlu bir günde, ibret alnz!

Nefeslerimin insanlara söyledii hususlarda.

leri bayla sonuyla düünebilirsen eer

lâhî bir düünme ile duyumsama arasnda olursun.

Üzüntüyü görmekten sakn, sonra korkuyu.

Tpk yer ve gök gibi, sa ’y ederken.

Mina’da kurban öyle bir nitelikle kes ki

Kurban esnasnda o nitelikle iddetle çarlasn.

Zat tekliini bozacak bir ikilik ve çiftlik yoktur.

Bekçiler ve koruyucular arasnda, saknlmtr o.

Koku yayar, öpen sanki bal tatmtr

Çiçein ve bahçenin güzellikleriyle kuatlm bir halde.

Niteliimin ulat kimseyle yaralanmtr.

Bu yaradan ise kurtulu yoktur.

Allah sana yardm etsin, bilmelisin ki, sözlükte hac, maksada ve

amaca yönelmeyi yinelemek; umre ise ziyaret demektir. Allah Teala

dostu brahim’e hitap ederken ‘Evimi, kendisini tavaf ve secde edenler için

temizle
’102

diyerek (Kâbe anlamndaki) Evü kendisine ait yapm, ardn-
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dan o evin insanlar için yaplm ilk ibadethane olduunu bildirerek

öyle buyurmutur: c

insanlar için yaplm ilk mescit, mübarek Mek-

ke’dedir. Oras insanlar için hidayet kaynadr. Orada apaçk ayetler ve

tbrahirA’in makam vardr. Oraya giren kimse güvendedir. nsanlarn, evini

Ziyaret etmeleri Allah’n onlarn üzerindeki hakkdr .’
203 Bu nedenle Alial

onu Ar’nn benzeri ve örnei yapt gibi onu tavaf eden insanlar da

(ayette zikredildii gibi) ‘Ar’m etrafnda dönerek O’nu öven
’201 meleklere

benzetmitir. Baka bir ifadeyle melekler, Allah Teala ve Tebareke’nin

övgüsünü dile getirir. Bizim tavafesnasmda Allah’ övmemiz ise, onla-

rn Allah’ övmeleriyle karlatrlmayacak kadar üstündür. Fakat Ka-

be’yi tavaf eden herkes, bizim burada anlatmak istediimiz övgünün

farkna varamaz.

öyle ki, Allah’ bilenler ‘Subhanallah (Allah’ tespih ederim)’ veya

‘Elhamdülillah (hamd Allah’a aittir)’ veya
c

La-ilahe illallah (Allah’tan

baka ilah yoktur) dediklerinde, iki mertebeyi ve iki sureti kendinde

toplayan özellikleriyle bunu söylerler. Böylelikle âlemde kendisini zik-

reden her bir parçayla Allah’ zikrederlerken ayn zamanda kendisine

ait isimleriyle de O’nu zikretmi olurlar. Sonra, onlar (zikrederken kul-

landklar) bu kelimelerle akllarna gelen anlamlar deil, bizzat

Kur’an- Kerîm’de belirtilen anlamlar kastetmilerdir. Onlar, Hz. Pey-

gamberim buyruuyla Allah ehlidir, çünkü onlar, Kur'an ehlidir ve

(Hz. Peygamberim de buyurduu gibi) ‘Kur'an ehli Allah'n ehli ve

seçkinleridir.’ Baka bir ifadeyle onlar, kendisini överken Allah’n vekil-

leridir. Onlarn övgüleri, nefsanî bir çkarm veya dünyevî bir seçimle

kirlenmedii gibi ayn zamanda kendiliklerinden bir övgü ortaya koy-

mu da deillerdir. Öyleyse Allah, onlarn övgülerinden sadece kendi-

sine yapt övgüyü iitir. Bu durumda söz konusu övgü, Allah’a ait,

nezih, temiz, dünyevî kirlerden arnm bir övgüdür. Allah Teala Pey-

gamberime öyle hitap eder: ‘Allah’n sözünü duymas için onu komu

edin .’20S Burada da sözü, Peygamberime deil, kendisine tamlama yap-

mtr.

Allah, mümin kulunun kalbini saygn bir ev vc büyük bir harem

yapm, gök ve yer kendisini sdramazken bu kalbin Allah’ sdra-

bildiini belirtmitir. Buradan, müminin kalbinin bu Ev’dcn (Kâbc)

kesin olarak daha üstün olduunu anladk. Kalbe gelen düünceleri ise,

(Kâbc’yi) tavaf edenlerle bir tutmutur. Tavaf edenler içerisinde (tavaf



23$ Fütûhât- Mekkiyye 5

ettii Kabe anlamndaki) Evün saygnln ve deerini bilip layk ol-

duu ekilde kendisine davrananlar bulunduu gibi bu deeri bilmeyip

gafil ve dikkatsiz kalpler, Allah’tan bakasn zikreden dillerle onu tavaf

edenler de vardr. Hatta bu insanlar, çounlukla gereksiz ve yalan söz-

leri (söyleyerek) tavaf eder. Ayn ekilde müminin kalbine urayan dü-

üncelerin bir ksm knanan (kötü) düünceler iken bir ksm ise övü-

len düüncelerdir.

Allah, tavaf eden hangi durumda olursa olsun, her tavaf sahibine

yazp kendisinden meydana gelen hatalar silerken hükümleri d or-

ganlar vastasyla duyu âleminde görünmedii sürece kötü düünceleri

de siler. Allah’n evinde kendisine biat etmek üzere ‘Allah'n sa eli’ bu-

lunduu gibi kulun kalbinde -bir tebih ve niteleme olmakszn- anna
yarar ekilde Hakkn kendisi bulunur. Çünkü bu kalp O’nu sdrm-
lar. Tek bana sa el ile Hakkn kendisi karlatrlabilir mir Mümin
kulda ‘iki eli’ diye isimlendirilen sa d bulunur. Öyleyse kalp bilgi ba-

kmndan daha büyük ve daha kuatcdr. Çünkü oras, bütün nitelik-

lerin topland, yerdir. Allah kendisi hakkndaki marifeti yerletirdi-

inde ise kalp, Allah katndaki manevi mertebeye yükselir.

Allah, ilâh bir sr nedeniyle, Ev’ine dört rükün yerletirmitir.

Kâbe altgen olduu için, gerçekte bunlar üç rükündür. Birinci rükün,

görünüte topua benzeyen ta takip eder. Bu ta, küp eklindedir ve

bu nedenle küpe benzetilerek ‘kâbe’ diye isimlendirilmitir. Ev’deki bu

üç rüknün batm yorumunu yaparsan, onlar Hak kaynakl düüncenin

karl sayabilirsin. Dier rükün ise (bâtn yorumda) melek kaynald

düüncedir. Üçüncü rükün ise, nefs kaynakl düüncedir. Öyleyse Hak

kaynakl düünce, (zahirde) Hacer(-i esved’dir). Melek kaynakl düün-

ce ise, Rükn-i Yemanî’dir. Nefs kaynakl düünce ise, baka bir ey de-

il, sadece Hacer’de bulunan altgendir. eytan kaynakl düüncenin

oraya girmesi söz konusu deildir. Nebüerin kalpleri de böyledir: tpk

Kâbe’nin eldi gibi üçgen eklindedir.

Allah dördüncü rüknü izhar etmekle her neyi dilemise, onu ey-

tan kaynakl düüncelere ait yapmtr. Bu rükün, Rükn-i Irakî’dir.

am rüknü ise, nefsanî düünceye ait kalmtr. eytan kaynakl düün-

ceyi Irak rüknüne ait saydk, çünkü ari orada öyle denilmesini em-

retmitir: ‘Bölücülükten, iki yüzlülükten ve kötü ahlâktan Allah’a s-
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nrm.’ Her rükünde emredilmi olan zikirle, rükünlerin konumlan ö-
renilir. Müminlerin kalpleri ile peygamber-nebilerin dndaki korun-

mu kimselerin kalpleri de bu dörtgen eklindedir. Bunun nedeni, Al-

lah’n peygamber ve nebilerini, kendilerine vermi olduu ve onlara

giydirdii korunmu özelliiyle dier müminlerden ayrt etmek iste-

mesidir.

Bir peygamberin üç düüncesi olabilir: Hale kaynakl, melek kay-

nakl ve nefs kaynakl. Bazen bu durum, nebilikten büyük pay sahibi

veliler için de gerçekleebilir. Örnek olarak, bu hal sahiplerinden biri

olan ve kendisiyle tanma imkân bulduum Selman ed-Dünbülî’yi ve-

rebiliriz. Kendinden söz ederek, elli küsur yldr aklna kötü bir düün-

ce gelmediim belirtmiti. Velilerin büyük ksmnda bu üç düünce

meydana geldii gibi buna bir de Irak kaynakl eytanî düünceyi de

eklerler. Bu balamda bir ksmnda düüncenin hükmü zahirde ortaya

çkar ki bunlar çounluktur. Bir ksmna ise düünce gelir ve zâhirle-

rindc bir etki meydana getirmez. Bunlar ise, Allah’n korunmu velile-

ridir.

Allah EVe (Kabe) ait ilk ekli dikkate alarak, onun adna kendi su-

retinde bir hicr yaratm, nebi ve peygamberlerden bakasmn ulama-

sn engelledii için onu ‘hicr’ diye isimlendirmitir. Bu, Allah'n bir

hikmetidir. Veliler Allah tarafndan korunurken (hfz) peygambeler

ise masumdur. Allah ehlinden bir veli -Abdullah b. Üstad el-Mevrurî-

öyle bir hadise anlatmt: eyh Abdürrezzak veya bir bakas -kuku

bana aittir, hatta hatrladm kadaryla bir bakas olmal- blis’i gö-

rünce kendisine sormu: ‘eyh Ebu Medyen ile ilikin nasl?’

Ebu Medyen, tevhit ve tevekkül konusunda önder, Bicayc’dc yaa-

yan salih bir kuldu.

Bu soruya karlk blis ‘Onun kalbine attm vesveselerde kendi-

mi öyle bir adama benzetirim: Okyanusa küçük abdestini yapan birine

‘niçin böyle yaptn?’ diye sorulduunda ‘kirleteyim de, kendisiyle te-

mizlik yaplamasn’ diye karlk vermi. Böyle birinden daha cahilini

gördünüz mü? Ebu Medyen’in kalbinin karsnda benim durumum da

budur. Onun kalbine her nc attysam, deitirdi vc bakalatrd.’ Bu
sözden blis’in velilerin kalplerine vesvese aktardn bildirmitir ki, bu

belirttiimiz husustur. Onun peygamberlere ulamasna imkân yoktur.
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Ev’in yükseklii, yirmi yedi arn, hicr’in tepesinin yükseldii ise

yirmi sekiz arndr. Her arm, sadece kef sahiplerinin bilebildii lâhî

emre ait bir ölçüdür. Bu ölçüler, nefste gerçekleen hadiseleri uygula-

mak üzere, ‘seyyar iman gezegenlerinin’ kendisini katettii kalbn men-

zillerinin bir benzeridir. Bu menziller, unsurlar âleminde gerçekleecek

olaylar izhar etmek üzere ayn ve gezegenlerin katettii menzillerin

tam bir benzeridir. Bu ikisinin arasndaki benzerlik, harf harf, anlam

anlam gerçekleir.

Bilmelisin ki, Allah Teala Kabe’ye bir hazine yerletirdi. Allah’n

Peygamber’i bu hâzineyi ortaya çkartmak ve infak etmek istemi, bir

yarar görerek bndan vazgeçmiti. Ardndan Ömer o hâzineyi ortaya

çkartmak istemi, Allah’n Peygamber’ine uyarak arzusundan imtina

etmiti. Söz konusu hazine, imdi de oradadr. Bana gelirsek, o hâzi-

neden Tunus’tayken 598 ylnda getirilen altn bir levha bana da göste-

rildi. Levhada bir yark vard. Genilii bir parmak, uzunluu bir kar
veya biraz daha fazlayd. Benim bilmediim bir kalemle kendisine (bir

eyler) yazlyd. Bunun nedeni, benim ile Allah’n arasnda kalm bir

eydi. Peygamber’e saygnn bir gerei olarak, Allahtan o levhay ken-

di yerine döndürmesini istedim. Onu insanlara göstermi olsaydm, hiç

kukusuz, kzlca kyamet kopard (büyük bir fitne ortaya çkard). Ben

de ayn yarar gözeterek onu braktm, çünkü Hz. Peygamber anlamsz

yere onu brakm deildi, ahir zamanda ‘el-Kaim bi-emriHah’ (Allah'n

emrini uygulayan. Mehdi) çkartsn diye brakmt.
.
Söz konusu kii,

‘daha önce yeryüzü zulüm ve hakszlkla dolmuken oray adalet ve ba-

rla doldurur.’ O hâzinenin bu halife eliyle ortaya çkartlaca hakkn-

da belirttiimiz anlamda bir hadis vardr. Burada hadisi örendiim
kimseyi de gördüüm parçasn da zikretmeyeceim.

Ayn ekilde Allah, arifin kalbine ‘Allah' bilme’ hâzinesini yerle-

tirmitir. Arif, bu sayede Allah’n kendisi hakknda gördüünü görür.

Allah’n kendisi hakknda gördüü ey, O’ndan baka ilah olmaddr.

Arif, bu konuma Allah’tan baka kimsenin sahip olamayacan bilir.

Allah öyle buyurur:
c

AUah, melekler ve ilim sahipleri, Allah’tan baka ilah

olmadna tanklk etmitir.’206
Böylelikle Allah, kendisini bilmeyi Allah’

bilenlerin kalplerine bir hazine olarak yerletirmitir. (Tevhit tankl)

Bir hazine olduu için, kyamet günü teraziye girmemi ve ‘beyaz

kesib’ten baka bir yerde varl ortaya çkmamtr. Söz konusu yer,
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(Cennetliklerin Allah') ziyaret gününde (gidecekleri yerdir). Tevhidin

cismi ortaya çkar d, bu da onun söylenmesinden ibarettir. Bu durum,

‘siciller sahibi’ne dönük ilâh bir inayettir. Bu kii için -baka bir

sahip olmadndan- terazisine kelime-i ehadeti söylemek konulur.

Onun sadece sözüne bile hiç bir ey denk gelemezken ruhu ve anlam

hakknda ne söylenebilir? Öyleyse bu söz, dünya ve ahirette sürekli sak-

lanan bir hazinedir. Varlklarda ve hakikaderde ortaya çkan her iyilik,

onun hükümlerinden ve hakknn bir yönüdür.

Allah bu evi -ki Allah isminin zikredildii yerdir- dört rükün üze-

rine ina ettii gibi kalbi de kendisini tayan dört doa üzerinde ya-

ratmtr. Kalbin yaps bunlara dayanr. Bu durum, günümüzde Ev’in

(Kabe) dört duvara dayanmasna veya Ar’n dört taycnn üzerinde

durmasna benzer. Bir rivayette öyle denilir: ‘(Ar' tayanlar anla-

mnda) Onlar bugün dört, kyamet günü ise sekiz kiidir (melek).
5

Çünkü ahirette hem dünya hem de ahiretin hükmü bulunur. B ne-

denle Ar’n tayclar yarn sekiz kii olacaktr. Böylelikle ahirette di-

er dört kiinin de otoritesi ortaya çkar. Ayn ekilde, kalbi de ahirette

sekiz ey tar. Dördü zikrettiklerimiz, dier dördü ise görünmeyenler-

dir. Bunlar, bilgi, kudret, irade ve kelamdr. Bundan baka bir ey söz

konusu deildir.

öyle denilebilir: Günümüzde de mevcut olan b dört eyi niçin

ahirete ait saydn ki? öyle cevap veririz: ‘Sekiz tayc (melek) imdi

de vardr, fakat onlarn tamadaki etkileri özellikle yarn (kyamette)

görünecektir. Ayn ey, zikrettiimiz nitelikler için de geçerlidir. Bu ni-

teliklerin dünya hayatnda sürekli ilerlikleri olan bir hükümleri yoktur.

Onlarn ahiretteki hükümleri ise, mutlulara ait olacaktr. Bu evin doa-

s olan dier dördün hiikmü ise, bedenlerinde hükümleri ortaya çkar.

‘'Hükümleri' demenin anlam nedir?’ denilirse, öyle yant veririz:

Bilgi söz konusu olduunda, bilen bildiini ancak ahirette görebilir.

Kudretin hükmü, ancak ahirette ortaya çkar. Binaenaleyh, mutlu

ahirette bir eyi yapmaktan aciz kalmayaca gibi onun iradesi de eksik

olmayacaktr. Mutlu, bir ein bulunmasn istediinde, o ey hemen

bulunur. Ayn ekilde, sözü de ilevseldir. Bir eye ‘ol’ dediinde, o ey
oluverir. Öyleyse bilginin gerçek etkisi, ahirette ortaya çkacaktr.

Dünya hayatnda ise, bu nitelikler genel anlamda bu özelliklere sahip
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deildir. Bunu bilmelisin! Öyleyse insann kudreti, gerçekte ahirette i-

levseldir.

Allah’n evi, mümin kulunun kalbidir. Ev, O’nun isminin evidir.

Ar ise, Rahman’n istiva ettii yerdir. ‘Hangi isimle dua ederseniz (edin),

en güzel isimler O’na. aittir .

7107
‘Duam ne çok sesli ne de bütünüyle içinden

oku. ,2ns ‘Çünkü Allah gizliyi de aça da bilir.’ Ayn zamanda Allah ‘giz-

leneni ve daha da gizliyi de bilir

.

7ZUV ‘Daha gizli', bu ikisinin arasnda bir yol

benimse
51 10 ayetinde belirtilen durumdur. Çünkü sözü edilen yol, srdan

daha gizlidir, yani daha açktr. Çünkü iki uç arasnda engel olup ikisini

belirleyen ve ikisini ayrt eden orta, o iki eyden daha gizlidir. Örnek

olarak, güne ile gölge arasndaki ayrm çizgisini veya ac ve tad deniz-

ler arasndaki berzah veya bir cisimde siyah ile beyaz arasndaki ayr-

cy verebiliriz. Biliriz ki, ortada bir ayrc vardr, fakat göz alglaya-

maz. Ne olduunu, baka bir ifadeyle mahiyetini bilemezse de, akl

onun varlna tanktr.

Kalp ile Ar arasndaki konum fark, Allah ismiyle Rahman ismi

arasndaki farktr. Gerçi ‘Hangisiyle dua ederseniz edin, en güzel isimler

O’na aittir .

7211 Fakat kimse Allah’ inkâr etmezken Rahman’ inkâr eden-

ler vardr. Bu balamda inkarclar öyle der: ‘Rahman nedir ki?
m Her-

kes kendisini onaylad için, (Allah isminin mertebesi olan) ulûhiyetin

kapsam daha genitir. Çünkü ulûhiyet, hastalk ve afiyeti içerir. Bunlar

ise, âlemde mevcuttur, dolaysyla kimse onlar inkâr edemez. Rah-

manl ise, sadece iman ile kendisine merhamet edilenler müahede

edebilir, (imandan) mahrum kalanlar ise, mahrum olduklarn hisset-

meksizin kendisini inkâr eder. Çünkü rahmanlk, afiyet ve srf iyilikten

baka bir ey içermez. Öyleyse Allah (herkesin içinde bulunduu) hal

gerei bilinirken Rahman hal gerei inkâr edilir. Buna ramen insanla-

ra
‘

Hangisiyle dua ederseniz edin, en güzel isimler O’na aittir denilir.

Belaya urayanlar, bela perdesinin ardndan Allah’n kendisini tantma-

s nedeniyle, (Peygamber’i) taklit ederek Rahman’ tanr. Anlaynz!

Kukusuz bir takm eylere dikkatini çektim. Bunlar takip edersen,

deerini Allah’tan baka kimsenin bilemeyecei ilâh ilimler sana açlr.

Çünkü belirttiimiz hususlarn deerini zevk yoluyla bilen kimseler,

günümüzde azdr.
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Hac bu Ev’in belirli bir zarranda sürekli ziyaret edilmesi anlamna

geldii gibi kalp de belirli bir halde ilâh isimlere ulamak ister. Çünkü

her ismin kendisine özgü özel bir hali vardr. Söz konusu hal her ne

vakit kuldan ortaya çksa, kendisine ait ilâh ismi arad gibi o isim de

bu hali arar. Bu nedenle ilâh isimler kalp evini ‘hacceder’ (sürekli ziya-

ret eder). Bazen bu isimler, kalbin Hakk sdrmas bakmndan ken-

disini ziyaret eder. Bunun yan sra lâhî isimler, isimlendirilenlerini

arar ve onlarn isimlendirilenlerini ziyaret etmeleri kaçnlmazdr. Bu

amaçla ilâh isimler, Hakkn bildii bir genilie sahip bu evi ziyaret

ederler. lâhî isimlerin kalbe yönelmelerinin nedeni, onun varlklardan

talep ettikleri hallere doru yönelmi olmasdr. lâhî isimlerin hüküm-

leri söz konusu varla ilediinde, bu kez isimlendirilenini aramak

üzere geri döner. Bu kez, mümin kulun kalbini arar ve ona yönelir.

simlerin yinelenen bu yönelileri ve ziyaret (bâtmî yorumda) ‘hac’ di-

ye isimlendirilir.

Her yl insanlarn, cinlerin ve meleklerin farz ve nafile hac nede-

niyle Kabe’yi ziyaretleri de yinelenir. Hac zamannn ve durumunun

dnda bu yöneli hac olarak deil, sadece ziyaret diye isimlendirilir ki,

bunun ad umredir. Umre, ziyaret demektir. Bununla birlikte umrede

ihram giymek, tavaf etmek, (Safa ile Merve arasnda) komak, saçlar

kesmek veya ksaltmak, sonra da ihramdan çkmak gibi uygulamalar

bulunduu için ‘küçük hac’ diye isimlendirildi. Yine de, umre hacdaJci

bütün uygulamalar içermedii için bütün uygulamalarn yerine geti-

rildii büyük hacca kyasla küçük hac diye isimlendirildi. ‘Kran hacc’

yaparak ikisini birletiren kiinin tek bir tavaf ve tek bir sa’y (koma)

yapmas yeterlidir. Nitekim Hz. Peygamber, veda haccnda kran hacc

yaparken böyle yaparak öyle buyurdu: ‘Hac uygulamalarnz benden

örenin.’
,

Ahirette genel ziyaretteki durum da böyledir. Bu ziyaret, dünya

hayatndaki hac konumundadr. Umre hacc ise, her insana özgü ziya-

rete benzer. Kim ne kadar (kalbim) imar ederse, Rabbini de o ölçüde

ziyaret eder. Belirli bir zamanda yaplmas gerekli olan genel ziyaret

ise, büyük haccm karldr. Özel ziyaret ise -ki umre demektir- her-

hangi bir zamana özgü deildir. Öyleyse onun hükmü, zaman bak-

mndan büyük hacdan daha etkindir. Büyük haccm hükmü ise, uygu-

lamalar yerine getirme bakmndan umreden daha etkindir. Bu du-
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rum, hac ile umre arasnda üstünlük ilikisini salamak içindir. Bu sa-

yede üstünlük karlatrmas yaplamayacak kemal Allah’a özgü kalr.

Allah’n dndakiler ise böyle deildir. Hatta lâhî isimler -ki üstü

olanlardr onlar- üstünlük karlatrmasna konu olur. Biz bu husüsu

(bu ve bunun dndaki kitaplarda) açklamtk. Ayn ey makamlar,

haller ve bütün varlklar için geçerlidir. Öyleyse özel ziyaret -ki umre

demektir- zaman bakmndan özel bir tarzda belirsizdir.

Allah izin verirse, seçkin vc sradan insanlara ait dince belirlenmi

konuyla ilgili zahirî fiilleri ekilci bilginlerin dilleriyle naslarla anlataca-

m. Ayrca bu hususlara ait bâtn yorumlarn anlalr klacak ekilde,

özetle, imayla ve deinerek anlatacam. Nitekim daha önceki ibadet-

lerde de böyle davranmtk. ‘Allah doruyu söyler, O doru yola ula-

trr.’ ‘Dileseydi, hepinizi hidayete ulatrrd.’ Fakat ‘Mal ‘dilediini

yapar.’

FASIL ÇNDE VASIL

Haccn Farz Olmas

slam bilginleri arasnda haccn farz olduu hususunda bir görü

ayrl yoktur, Allah Teala öyle buyurur:
‘

Kendisine güç yetirebildiler

için Ev’i ziyaret etmek Allah’n insanlar üzerindeki hakkdr.’’214 Hac, kü-

çük-büyük, crkck-kadn, özgür-köle, müslüman olan-olmayan; kendi-

sine gitmeye güç yetirebilen bütün insanlara farzdr.

Hac, kendisine özgü bir takm belirli artlarla yerine getirilebilir.

Çünkü iman etmek ve müslüman olmak, her insana farzdr. Bütün farz

hükümler de, her insana farzdr. Fakat bunlarn kabul edilmesi ve insan

tarafndan uygulanmas, Müslümanlk artna balanmtr. Öyleyse in-

sann bunlardan herhangi birini kabul edebilmesi, Müslüman olmas

artma baldr, iman etmemise, kyamet günü iki farz yerine getir-

memi olmak nedeniyle cezalandrlr: (Bu iki art) Bu ibadederi kabul

edebilmeyi salayacak artn farz olmas (iman etmek), dieri ise bu

ibadederden ibaret olan artlnn farz olmas.
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Ayette (hac kelimesi) ‘hc (hac etmek)’ ve
C

hac’ eklinde de okun-

mutur. Bu ise, mastardr. Kelimeyi kim ‘hac’ eklinde okursa, Ev’i zi-

yaret etmesi farzdr. Böylelikle, kendisine ulatnda yapmas gereken

eyleri yerine getirir. Bazlar ise, ‘hic’ eklinde okuyup ismi kastetmi-

tir. Bunun anlam, Ev’i ziyaret etmeyi dikkate almak demektir. Böyle-

likle, Ev’in kastettii eyi amaçlam olur. Bunlarn arasnda büyük bir

fark vardr. Çünkü kul -hac eklinde okuduunda- Ev’i; ‘hc’ eklinde

okunduunda ise, Ev yönünü amaçlar. Bu durumda kesre halinde (hic)

Ev’in yerini tutarken fetha halinde (hac) ise evin hizmetçisi makamna
yerleir. Böyle bir durumda hac yaparken kulun durumu, Hakkn ken-

disini yerletirdii müahedeye göre ortaya çkar.

Doruyu gösteren ve doru yola ulatran Allah’tr. O’ndan baka

Rab yoktur.

Ev’e niyetlenmek, bir hal niyetlenmesidir. Çünkü Ev, varlyla

(kendisine) yerleeni arar. ‘Allah'n insanlar üzerindeki hakk’, kalpleri-

ni bir ev gibi yapmalardr. Bu durumda kalpler, (lisan-) halleriyle

Haklcu kendilerine yerlemesini ister. Nitekim Allah öyle buyurur:

‘Beni, o beni bilenlerin kalplerinde araynz. 5 te ‘hc’ eklinde okuma-

nn anlam budur. Bu, kalbin bir nitelie uygun hale gelmesi demektir.

Söz konusu nitelik hakknda Allah, kalbin ancak onunla kendisine uy-

gun hale geleceini belirtmitir. ‘Hac’ eklinde okuyan kimse ise, Rab-

binm eserlerini kendisinde görmek için kalbini aramaldr. Bu durum-

da, kendisinde gördüü ilâh eserlere göre hareket eder. te bu, birin-

ciden farkl olan çiinin durumudur. Kul ‘hc’ eklinde okuduunda,

Allah’a yönelirken belirttiimiz nedenle ‘hac’ eklinde okumayla da

kalbe yönelir.

FASIL ÇNDE VASIL

Haccn Geçerlilik artlar

Haccn geçerlilik artlarndan birinin Müslümanlk olduunda gö-

rü ayrl yoktur, çünkü Müslüman olmayan birinin hacca gitmesi
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geçerli deildir. slam (Müslüman olmak), iç ve dta Allah’n insan

çard eye olumlu karlk verirken bulunman gereken özellikte ol-

man demektir. Söylenenden baka bir tarzda geldiinde ise, seni ça-
ran lâhî isme olumlu karlk vermi olamayacan gibi ona boyun

emi de saylmazsn.

Burada ince bir bilgi vardr, öyle ki: ‘Allah'tan sana dönük çar,

(Allah ismi genel ve toplayc isim olduu gibi) toplu (ve genel) olarak

m gerçeklemitir? Bunun anlam, sen ve niteliin birlikte zikredilme-

sidir. Yoksa çarnn amac, nitelik midir (söz gelii Müslüman olmak),

sen ise bu özel nitelik kendi bama bilfiil var olamayaca için dolayl

olarakm oradasn? Bu durumda amaçlanan sen deilsin. Fakat bu ni-

telikten (Haklan kendisiyle) seni çard sana özgü bir isim olmal-

dr. Ya da, sen çarlm olmalsn. Nitelik ise, çarda amaçlanan ey
deildir. Çünkü nitelik bu özel çarda herhangi bir ekilde zikredil-

medi!
A

Ariflerden nitelii deil de varln kendisini dikkate alanlar, hacc

herkesin üzerine farz sayar. Çünkü Allah öyle buyurdu: ‘insanlar üze-

rinde Allah’n bir halikdr.’215 Allah, ‘müsliimanlar üzerinde’ demedii

gibi onlarn varlklarna ilave bir nitelik de zikretmedi. Meseleye böyle

bakanlar, bu çary herkesin üzerinde bir yükümlülük sayar. Bu isim

sahibi -ki onlar ‘insanlardr’- bu çary yerine getirdiinde, dorudan

çarya karlk verdi denilir. Olumlu karlk vermenin ödülü ise, onu

çaranu kendisine tecellisidir; bir zata karlk bir zat.

Hakkn insan ‘zat’ olmas yönünden deil, ‘konuan’ olmas ba-

kmndan çard da söylenebilir: Çarlan kiiden çarya icabet

eden ey de onun varl deil, niteliidir. Böyle düünenlere u deni-

lir: Çarlan kiinin de nitelii çarya olumlu karlk vermitir, çünkü

çarlann zat, çarann bir niteliidir. Bu nitelik, ‘çarlann zat’ diye

isimlendirilir. Çünkü (hacca) çarlan kii, kendisine ait bir talan nite-

liklerin toplamdr ve ancak bu toplam sayesinde insan haline gelir. Bu

ise, onun ‘düünen canl’ olmasdr. Öyleyse bu toplam, onun zatndan

ibarettir. Bu nedenle, çarann çars da ‘toplayc isim’ (Allah) yö-

nünden gerçekletirmitir ki, o da Allah ismidir.

öyle denilebilir: Çarann çars, bu toplayc ismin hakikati

olamaz, çary yapan çarlan insann halinin belirledii ve ona özgü
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ismin tayin ettii özel isimdir. Örnek olarak, (ackm insann) ‘Ey Al-

lah! beni doyur’ demesini verebiliriz. Öyleyse çaran, Allah’tr. Allah

ismi, el-Mu’ti (Veren) ve el-Mani
1

(Engelleyen) isimlerini içerir. Bu

durumda çaran kii, bu ismin gösterdii eyi kastettiinde, çarya

olumlu karlk vermek imkânsz hale gelir. Davctçi, cl-Mut’im (yedi-

ren), el-Mu’ti (veren) ve er-Rezzak (rzklandran) isimlerini kastetmi-

tir, yoksa cl-Mani' (engelleyen) ismini kastetmemitir. Allah bu dua

üzerine aç insan yedirirse, el-Mut’im ismi kendisine karlk vermi

demektir.

Ayn ey, ‘Kabe'yi haccetmek Allah’n insanlar üzerindeki hakkdr ’216

ayetinde geçerlidir. Bu isimle kastedilen ey, ismin delalet ettii ey
deildir. Çünkü bu isim öyle isimlere delalet eder ki, bunlar yükümlü-

nün olumlu karlk vermesini imkânszlatrd gibi baz ilâh isimler

yükümlünün olumlu karlk vermesini gerektirir. Öyleyse bu isim,

çarlan yükümlünün olumlu karlk vermesini gerektiren isimlerden-

dir. Bu nedenle çarya olumlu yant vermeyen kimse, durum kantlar

nedeniyle, günahkârdr. Çar Allah ismi yönünden gerçekleseydi,

olumlu karlk vermeyen kimse günahkâr olmayaca gibi olumlu kar-

lk veren de itaatkâr olmazd. Böylece iler birbirinin kart olmutur

ve bu nedenle bu ismin hakikati bakmndan kimsenin Allah’a daveti

düünülemez. Bu isim de hakikati bakmndan kimseyi davet etmez.

Bununla birlikte, bu ismin içermi olduu ve hal ile bilinen özel bir

isim bakmndan davet edilir ve kendisi adna davet yaplr.

Bilmelisin ki, her iki yönden de zat talep edilemez. Çünkü zat

mevcuttur, talebin konusu ise var olmas istenilen var olmayan bir ey-

dir (madum). Öyleyse ancak var olmayan çarlabilir, çünkü dua, bir

taleptir ve talep istein kendisidir; istek ise, var olmayanla ilgili olabi-

lir.

öyle deriz: Nitekim böyle de oldu. Çünkü çarlan kiiden olum-

lu karlk ortaya çkmtr ki, o da mevcut deildi. Halbuki çarlan ki-

inin zat çarld yerde mevcuttu. Bu durumda, çarlan tiinin

olumlu karl daha önce yok ilçen ortaya çlcü. Olumlu karlk (ça-

rya icabet), ancak çamann çarsyla çaryla gerçekleir. Bu çar
lan eyin -ki sabit madumdan (yok olan) söz ediyoruz (ayn- sabite)-

çagrdanm zatndan var olmas mümkün deildir. Çarlan âlemden bir
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ey ise, çarlann zatnda mevcut olabilir. Bu durumda çaran çii

ona öyle demek durumundadr: ‘OV O ey de emrine olumlu karlk
vererek, bu sözle kendisine yönelenin (Hak) zatnda meydana gelir. u
halde, ortaya çkan ite çarlann zat ona olumlu karlk vermemitir.

cabet, kendisinde ortaya çkt nitelikten kaynaklanmtr. Bu du-

rumda, öyle deilken, çarlann zatnn göründüü zat, yaratma emri-

nin verildii ey olduu zannedilir.

Görünü baka bir durumu verse bile, gerçekte ilâh ve kevnî (var

olan, âlem) varlkta da durum böyledir. Âlemdeki her ey dil bakmn-
dan ‘teslim olmutur (müslümandr)’ çünkü herkes ilâh emre yönel-

mitir. Kendisine ‘ol’ denilip de, bu emre direnen hiç kimse yoktur.

Her ey, direnç olmakszn, bu emrin sonucunda meydana gelir.. Bun-

dan baka bir ey düünülemez! Hac, ancak (sözlükte teslim olan kii

anlamndaki) bir müslümanda meydana gelebilir. Hz. Peygamber

Hakim b. Hizam’a, ‘Geçmite yaptn iyilikler nedeniyle müslüman

oldun’ demiti. Halbuki onun daha önce yapt iyilikler, cahiliye dö-

neminde ve Hz. Peygamber’in peygamberliinden önce olduu için

Allah katndan belirlenmi iyilikler deildi. Yine de Allah, mümkünün
hakikatinin gerei olan ‘aslî boyun eme’nin etkisi nedeniyle, onlar

geçerli saymur. Bu yorumuyla mümkünün lâhî emre boyun emesi,

‘genel teslimiyet’ demektir.

Öyleyse sfat ile birlikte zau dikkate alan kimse, (gerçei) bulmu-

tur. Sfat dikkate alan bulduu gibi zat dikkate alan da bulmutur.

Her birinin özel bir bilgiden kaynaklanan belli bir zevki ve tecrübesi

(içme anlamnda irb) vardr. Örfte bilinen zahir ve bâtnda hüküm sa-

hibi bu özel slam (teslimiyet), bu konuya girer. Zahirde hüküm sahibi

olup bâtnda olmasayd, d varln dünyada korumak için korkuyla

müslüman olan münafk gibi kalrd. Böyle bir münafk, iyi olduklar

için çarld iyilikleri yapar, halbuki herhangi bir sevaba sahip deil-

dir. yi davranlar ‘iyi’ olduklar için yapan mürik (Allah’a ortak ko-

an) ise, niyetlendii iyilik nedeniyle yararlanr. Öyleyse bâtn ve zahi-

rin birlikte boyun emesi gerekir ve bu lcisiyle birlikte yetkin yarar

gerçekleir. Çünkü insan iyilie çaran (Hale), onu toplayc isim (Al-

lah) ile çarmtr. Çarlan ise, toplayc bir nitelik nedeniyle toplayc

isimden çarlmtr ki, o da haccetmektir (toplayc bir ibadet). Hac,

niyetin yinelenmesiyle gerçekleir. Öyleyse hac, anlam bakmndan bir
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toplamadr. Âlemdeki her ey ise, (emre boyun een anlamnda)

‘müslüma’dr. Bu nedenle de, hac bütün ‘müslümanlar’ üzerine farz-

dr ve ekilci bilginler ile hakikat bilginleri arasnda bu konuda bir gö-

rü ayrl düünülemez. Hakikaderi bilen ise, bu ve benzeri konular-

da daha yetkin görü sahibidir.

Öyleyse, süt emen bir çocuk bile hacca gitse onun hacc geçerlidr.

Halbuki o, Müslüman olduunu dile getiremeyecei gibi hac niyetini

de bilemez. Bize göre böyle bir çocuk, yetikinlik çana girmezden

önce ölseydi, Allah onun haccn farz hac olarak yazard. Bu konuda

yetikinlie ulamam çocuk ve köle hakknda itibar ettiimiz bir hadis

vardr. Süt emen çocuk, muhakkiklerin kabul ettii eriatn da onayla-

d genel slam’a (teslimiyet) dâhildir. Bir kadn bebeini kaldrarak,

‘Bu da hacca gidecek mi?’ diye sorunca, Hz. Peygamber, ‘Evet ve sana

da sevap vardr’ demiti. Böylece Hz. Peygamber, hacc bu konuda ni-

yeti olmayan kimseyle ilikilendirmitir. Bebein lcef sahibi ari’in bil-

dii bir ekilde niyeti olmasayd, hacc onunla iiildlendirmesi doru

deil, yanl olurdu.

Kadnm biri bebeini emziriyormu. Yakkl ve yapl bir adamla

karlanca, ‘Allah’m! olumu da bu adam gibi yap’ diye dua etmi.

Bebek annesinin memesini brakarak, adama bakp öyle demi: ‘Al-

lah’m! Beni bunun gibi yapma.’ Yoluna devam ederken, dövülen bir

kadn görmü. nsanlar ona ‘zina ettin, hrszlk yaptn’ diyormu. Ka-

dn ‘Allah’m olumu böyle yapma!’ diye dua etmi. Bebek tekrar an-

nesinin memesini brakp kadna bakarak öyle demi: ‘Allah’m beni

onun gibi yap!’ Hz. Peygamber, bu iki kii hakknda ‘Adam kibirli ve

günahkârd; kadn ise kendisine yaplan iftiradan masumdu’ demiti.

Benim de, henüz yan doldurmam süt emen bir kzm vard. ‘Kzm’

dedim. Bana kulak verdi. ‘Eiyle cinsel ilikiye girip boalmayan bir

adam hakknda ne dersin? Ne yapmas gerekir?’ Bunun üzerine kzm,

‘Ykanmas gerekir’ dedi. Onun konumas karsnda dedesi baylp

dütü. Bunu bizzat kendim yaadm. te, deli ve bebekler için fitre ze-

kâtnn gerekli olmasnn nedeni (bu genel teslimiyete dâhil olmalar

anlamnda) hudur.
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FASIL ÇNDE VASIL

Çocuun Hacc

Baz bilginler, bunun caiz öldüünü söylemiken bir ksm caiz

olmad görüündedir. Caiz görenler, hem dince hem hakikat bak-

mndan bu konuda hakldr. Çünkü eriat çocuun hac yapabileceini

onaylamtr. Bir bakas adna hac yapmak mümkün iken, dorudan

doruya hac yapan çocuk için bu imkânn olmas her bakmdan daha

yerindedir. Allah izin verirse, hacda vekillik konusu daha sonra gele-

cektir.

Küçük çocuk ve bebek için slam nerededir !

1 Acaba gerçekten dc

bebek, zahir ehlinin dedii gibi (anne ve babas nedeniyle) dolayl ola-

rakm üslümandr? Bize göre çocuk hem asl bakmamdan hem (anne

ve babas nedeniyle) dolayl olarak müslümandr. Öyleyse slam, küçük

hakknda iki, büyük hakknda bir yolla sabittir ki, o da asalet yoluyla

Müslümanlktr. Bu yoruma göre iman, bebekte daha sabittir, çünkü

bebek iman ftrat üzerinde domutur. Ftrat, bebein Allah’m kullan

üzerindeki Rablm onaylamaktr. Allah, Âdemogullarnn bellerinden

zürriyetlerini alp kendilerini tank tutarak öyle demiti: ‘Rabbin Âde-

moullannm srtlarndan zürriyetlerini alm ve onlar kendilerine tank tu-

tarak ‘sizin Rabbiniz deil miyim’ diye sormu, onlar da evet diye cevap

vermilerdir .’217 Düünemiyor olsalard, bu hitaba mazhar olmayacaktan

gibi cevap da veremezlerdi, Zünnun el-Msrî öyle demitir: ‘Sanki o

hitap imdi de kulagmdadr.’ Zürriyeti bu kabulden çkartan ve onun

doruluundan uzaklatran herhangi bir nedenin meydana geldii ak-

tarlmamtr.

Bir çocuk doduunda bu ilk ftrata göre doar (Tanr’mn

rablm kabul edicidir). Öyleyse her çocuk, asalet bakmndan mü-

mindir. Ardndan, anne ve babasnn inanc dünyevi ilerde onu etkisi

altna alr. Allah Teala,
‘man edenler ve imanda zürriyetlerine uyanlar,

Zürriyetlerine kattk
5218

buyurur. Burada ‘iman’ derken ftrat imarm

kasteder. Böylelilde bebekler, iman eden anne ve babalarna varis ol-

mu, öldüklerinde namazlar klnm, slam’n bütün hükümleri kendi-

lerinde uygulanmtr. Bununla birlikte onlar, tek bir cümle bilemeye-
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cck durumdaydlar. Sonra Allah öyle buyurur:
cOnlarn amellerinden

hiç bir ey zayi etmedik.
>w Ayetin anlam udur: ‘Biz onlarn amellerin-

den hiçbir eyi eksiltmedik.
5 Burada Allah, ameli küçüklere tamlama

yapmtr. Kastedilen ise, onlarn ‘evet
5

demeleridir. Bu söz, yetkin bir

ekilde onlar adna geride kalm vc kendilerini bu ilk onayn dna ç-

kartacak herhangi bir davran ortaya çkmad için hiç bir ey bu söz-

lerini eksiltmemitir. Halbuki, yetikin ve aklllara böyle davranlar

iliebilir. Böyle bir davran ortaya çkt ölçüde de onlarn davran

eksilir. Allah ise, onlarn eksik brakt ölçüde kendilerini eksiltir.

Öyleyse bebein iman, hiç kukusuz, büyükten daha tam olduu

gibi hacc da büyüün haccndan daha yetkindir. Çünkü bebein hacc,

ftraten yaplan hacdr. Bebek, gerçekten de durum öyle olduu gibi

-çünkü bütün fiiller Allah'ndr- davranlarnda edilgin olsa bile fiille-

rini dorudan yerine getirir. Bir çocuun hacc, hakikate ve dine göre

her yönden 'geçerlidir. Çocuk, hiç kukusuz, dorudan yapandr. Ayn

zamanda çocuk, büyüün geçerli sayd bir akla sahip olmad gibi

Müslümanln söyleyebüecek veya ona inanabilecek veya bilebilecek

bir durumda da deildir. Burada, ekilcilerin terimsel olarak bildikleri

inanç ve bilgiyi kastediyoruz. Bütün bunlar, süt emen bir çocukta bu-

lunmaz.

F.dilgin olduu halde, bebek bir davran yapabilir ve ari hacc

kendisine izafe eder. Çocuk edilgin istidadyla haccn bütün davranla-

rm yerine getirebilir. Bu durumda çocuk, amelin gerçekletii bir ko-

numdadr. Bebek, tpk bir bineklinin hayvanyla Arafat’ta durdurulup

vakfe yapmas gibi, Arafat’ta durdurulup vakfe yapabilir (durmak) ve

vakfe, kendisine nispet edilir. Binekli, binek üzerinde tavaf eder, Safa

ve Merve arasnda koar. Bütün bu durumlarda koan, tavaf eden ve

vakfe yapan insan deil, binektir. Bu davranlar ise, dorudan binene

nispet edilir ve o, haccm fiillerini dorudan yapan kiidir. Küçük bir

bebek de, tavaf eder, koar ve vakfe yapar. Bu durumda çocuk, haccm

fiillerini yerine getirmi saydr. u halde çocuk belirttiimiz yönden is-

tidat sahibidir. Bu istidat, kendisine yaptrlan eyi kabul ediciliktir.

Ayn ekilde, binek üzerindeki büyük de bineinin yaptrd durmak,

hareket etmek gibi fiilleri kabul eder. Fakat bu fiiller, binee deil,

kendisine nispet edilir. Burada, asl hükme göre i gerçekleir. O lâhî

asd ise, fiü ve davranlarn kullara nispet edilmesidir. Bunlarn yara-
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tlmas ise, gerçekte Allah’a aittir. Kullar, bu fiillerin ortaya çkt yer-

lerdir.

FASIL ÇNDE VASIL

Güç Yetirme

Baz bilginler, yiyecek ve binek derken baz binginler yürüme im-

kân olduunda binei art görmemitir. Ayn ekilde, kafilede -isteni-

lerek bile olsa- kazanlma imkân varken yiyecek de art görülmemitir.

Binek, bedenin kendisidir. Çünkü beden, ruhun bineidir. Bu ruh,

nefse üflenmi insan hakikatidir. Ruhtan bu beden vastasyla namaz

klmak, zekât vermek, hacca gitmek, kötülüü ortadan kaldrmak ve

zikretmek gibi Allah’a ve ebedi mudulua ulatran kimi ameller ortaya

çkar. Beden bunlara girien, ruh ise beden vastasyla onlar yapandr.

Öyleyse bu ekildeki özel bir amelde binein art koulmas bir gerekli-

liktir.

(bn Arabi besin anlamndaki zâd ile art ve fazlalk anlamndaki

ziyadelik arasndaki ilikiden hareket ctmcktccür) . Besine gelirsek, baz

bilginler onda fazlal dikkate almtr. Besin, varlyla bu fiillerin

gerçeklemesini salayan gücün kayna olan beslenme aracdr. Bu

gücü salayan her ne ise, besindir. Bu besin özü gerei gücü salayabi-

lecei gibi buna vesile de olabilir. (Burada art anlam) Allah’n besin-

de perdeyi artrm olmasdr. Bu nedenle güç elde ediinde nefs, be-

sinle ilgilidir ve bulunduunda dinginlemi, mutmain olmu, bu saye-

de Allah’tan, perdelen mitir. Nefs, b perde bulunduunda mutludur,

çünkü nefs besin sayesinde dinginleebilir. Çünkü hareket, iç ve d ba-

kmndan yorucudur. Besin bulunmadnda ise, insann içi kargaaya

düer, doas ve nefsi bakmndan zorda kalr ve
c

besin’ diye isimlendi-

rilen sebebin yoksunluunda skntda kalr, dinginlii ve itminan orta-

dan kalkar. Öyleyse insan dinginletiren her ey besindir. Besin Hak-

kn bilfiil var ettii eriatm ise hüküm bakmndan onaylad bir per-

dedir. Öyleyse onun esas salamdr.
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Bu nedenle sebeplerin etkisi, onlardan soyutlanmaktan daha güç-

lüdür. Sebeplerden soyutlanmak hikmete, onlara bel balamak ise bil-

giye aykrdr. nsann sebepleri kabul edip onlara göre davranmas, fa-

kat onlara bel balamamas gerekir. Salam adam, budur. Fakat sebep-

lerin etki edemeyecei ekilde böyle güçlü bir makamn bir adam adna

gerçeklemesi, denenme ve allagelmi sebeplerden soyutlanp onlar

dndan atmadan ve göz ard etmeden sonra mümkün olabilir. Bir in-

san için bu ilk durum gerçekletiinde, sebeplerin etkin olmad dier

güce geçer. Bundan önce ise, kulun bunu dile getirmesi kabul edilmez,

ite, zevk bilgisi ve hali budur. Kendisinde sknt ve dinginsizlik bulan

bir bilginin ilmi, amaçlanan ve hakknda konuulan bilgi deüdir, öyle

bir bilgi muteber deildir. Onu iyice incelediinde, onun ne bir bilgi

ve ne de bir inanç olduunu görürsün. Bu nedenle onun herhangi bir

etkisi veya zevk ve hal bilgisinden meydana gelmi bu güçte bir etkisi

yoktur. Nefsin hastal budur. Açlk, yorgunluk gibi maddi aclarn

varln hissetmek ise insana zarar vermez. Çünkü bu, doann gerei

olan bir davrantr. Nefsin bu konuda bir gayreti olmad gibi bunlar

nefsini bir ac da deildir.

FASIL ÇNDE VASIL

Yapma mkân Olmayann Vekil Edinmesi

Baz bilginler vekil edinmenin zorunlu olduunu belirtmiken baz

bilginler dorudan yapma imkân yokken bile vekil edinmenin gerek-

medii görüündedir. Bize göre, velisi için güç yetiremeyen kimsenin

veya -zengin ise- parayla yerme adam tutabilecek kimsenin adam tut-

mas gerekir. Allah izin verirse bu meselenin ayrntlar daha sonra ele

alnacaktr.

Bilmelisin ki, vekillik geçerli bir itir. Çünkü Allah, ‘Allah kendisi-

ni öven kulu duydu’ demitir. Burada kul Allah’n yerini almtr. Bir

ayette ise
*
Allah’n kelamm duymas için onu komu edin

’22" der. Burada

Peygamber, sözü dorudan söylese bile, Hakkn yerini almtr. Allah

vekillik hakknda öyle der: ‘Ey Davud seni yeryüzünde halife yaptk .’221
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Genel hakknda ise öyle der: 'Sizi halife yaptmz eylerden iifah edi-

niz.’
211 Halife yaplmak, bir rür vekilliktir, çünkü mal Allah’a ait iken

mal kullanmak seni vekil ettii tarzda sana aittir. Bütün bunlar, kulun

eyada Allah’n vekili olmasdr.

Hak da kuluna vekil olabilir. Örnek olarak, Allah’n srailoulia-

rna söyledii
‘

Benden baka vekil edinmeyin
5223

ayetiyle emir kipinde söy-

ledii ‘Allah! O’ndan baka ilah yoktur, O’nu vekil edin
5234

ayederini vere-

biliriz. Hz. Peygamber, Rabbine hitap ederken ‘Allah’m! Sen yolcu-

lukta arkada, ailede vekilsin’ demiti. Vekillik, vekil olunan ite vekil

brakann yerini almaktr. Allah, senin bir eye sahip olduunu ifade

etmi, ardndan vekillik yoluyla O’nu vekil edinmeni senden istemitir.

Öyleyse her balcmdan vekillik meru bir davrantr.

Acaba, hakikat yönünden vekillik olabilir mi, olamaz m? Bazla-

rmz, hakikat bakmndan vekilliin olabileceini düünür. Çünkü

mallar bizim için yaratld, Allah’n onlara bir ihtiyac olmad için

mallar gerçekte bizimdir. Sonra, Hakk o mallarda kendi admza kul-

lanmas için vekil yaptk, biliriz ki, O bizim yararmz (bizden) çok

daha iyi bilmektedir. Böylecc Hak, kendisini vekil edinene bir yararn

dönmesini salayacak hikmete göre, mallarmzda tasarruf eder. Söz

gelii Hak, kendisini vekil edinen birinin maln boarak veya yakarak

veya yere batrarak veya diledii bir ticaret yoluyla yok eder ve bu sa-

yede insan, ahiret hayatnda daha fazlasn kazanr. Halbuki, görünüte

bunun bir yok olu olduu söylenir, gerçekte ise böyle deildir. Bilakis

o, zaman kouluyla yaplm bir ticarettir. Böyle bir ticaret, ‘zarar tica-

reti’ diye isimlendirilse bile kazanc büyüktür. te bu, müvekkilin de-

il, vekilin bildii bir husustur. Vekil, kiinin maln o konudaki bilgi-

sinin gerektirdii bir yarar için saklar.

çimizden bazlar ise, Allah’ vekil edinir. Vekil edindikleri Allah

ise, yarar bilen vekilin belirledii tarzda kullanmak üzere, vekil edineni

halife atar. Bu durumda müvekkil kii, vekilinin vekili haline gelir. Bu

ise, tasarrufunda meru emri amayan kiinin durumudur. Mal böyle

bir insana ait olsa bile, o konuda tasarruf vekilin hükmüne baldr. Bu

da, tuhaf bir baktr.

çimizden bazlar ise öyle demitir: Hakikat halamndan vekillik

geçersizdir. Çünkü Allah eyay -ki mal bir eyadr- kendisini tespih et-
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sin diye kendisi adna yaratmtr. Dolayl olarak da biz onlardan yarar-

lanrz. Bu nedenle Allah
,

c
Her ey O'nun övgüsünü tespih eder buyu-

rur. Allah, eyay bizim için deil, kendisi için yarattna göre bizim

herhangi bir ite O’nu vekil edinmemiz söz konusu deildir. Fakat biz

eyada Allah’n vekilleriyiz. Allah bize eyada bir takm snrlar belirle-

mi, biz de belirlendii ekilde onlar kullanrz. Belirlenende bir eksik-

lik veya ona ekleme yaparsak, cezalandrlrz. Mallar bizim olsayd,

serbest hareket ederdik. Halbuki i öyle deildir. Aksine mallardaki

kullanmmz snrlanmtr. Öyleyse söz konusu olan bize braklm

bir vekile deil, bilakis mal sahibi tarafndan belirli ekillerle snrland-

rlm bir vekilliktir. Mal sahibi ise bizi vekil yapan Haktr. Her du-

rumda vekillik ya Allah’tan veya bizim tarafmzdan gerçeklemitir.

Hangi taraftan olursa olsun, vekillik vardr.

Altm birinci ksm sona erdi, onu altm ikinci ksm takip ede-

cektir.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
ALTMIKNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

FASIL ÇNDE VASIL

Hacda Vekilin Durumu

ekilci bilginler -ister adna hac yaplan kii ölü ister diri olsun-

vekili kendi adna hac yapm olup olmay hususunda görü ayrl-

na dümütür. Baz bilginler, onun kendi adna hac yapmasn art

saymamtr. Bununla birlikte hac yapm olmas daha üstündür. Baz

bilginler ise, bunu art görmütür ki, ben de bu görüteyim.

Bilmelisin ki, bu yolda bakasm tercihin geçerli olduunu düü-

nen kimseler, vekilin kendi adna hac yapmas art deildir derler ve bu

tercihi fiitüvvete (mertlik, yiitlik) katarlar. Çünkü insan burada baka-

sna yarar salam, kendi yararnn peinden gitmezden önce bakas-

nn yararna komutur. Öyleyse bu iyilik, ona aittir. Bilhassa, böyle bir

davrann bakasn tercih etmenin sevabn içermesi nedeniyle kendi

lehinde olduunu düünürse böyledir. u halde insan, (bakasn tercih

ederken de) ancak kendisini tercih etmitir. Nefsinin hakknn bakas-

nn hakkndan öncelikli olduunu dikkate alarak, kendisine yabanc

muamelesi yapan ve onu en gerçek komu sayan kii öyle der: Bir in-

san kendi adna hac yapmazdan önce bakas adna vekil olarak hac ya-

pamaz. Bu, daha doru bir yorumdur. Gerçek olduu için de, bavu-

rulmas gereken düünce budur.
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Çünkü kiinin öncelikle kendi adna gayret göstermesinin daha ye-

rinde bir davran olduunda görü ayrl yoktur. Bakas adna ça-

lmak da, insann kendi hakkna yaplm saylr. Çünkü insan bu dav-

rann meyvesini, övülerek veya sevap kazanarak devirir. nsan, her

iki durumda da kendi adna gayret etmitir. Fakat bakas adna çalr-

ken insan, ‘tercih eden’ diye isimlendirilir. Böyle bir insan, kendisinin

yapmas gereken görevi, bakasnn yapmas gereken bir yükümlülük

uruna geride brakmtr. Çünkü yapt eyi (vekil olarak hac yapmak

gibi), gerçekte bakas yapmalyd. Böyle bir insan, bu çabasyla üstüne

farz olmayan bir eyi yerine getirmi demektir. Farz bir ibadetin kar-

l (insann üzerindeki görevi yerine getirmesi örneindeki gibi) ise,

kendisine farz olmayan bir ibadeti yerine getirmenin karlndan daha

üstündür. Farz ibadette ladinle yerine getirilirken dierinde kendisine

kar fitiivvetin gereinin yapld kimseye kar (onu tercih ftitüvvet

olduu için) bir üstünlük ve minnet duygusu vardr.

Öyleyse bakasn kendine tercih eden kii, bu eylemi minnet özel-

lii içerdii için, lâhî bir nitelikle bakas adna çalan kii saylr. n-

san kendisine farz olduu yönden kendi kulluunu yerine getirirken,

srf kulluk niteliiyle bu görevi yerine getirir. Kuldan istenilen gerçek

davran da bu özellie sahip olmasdr. Kuldan istenilen ey, doa,

adet ve örfe göre çirkin ve knanm fiili Rabbinin mertebesini yeleye-

rek kendisine izafe etmesidir. Kul, hakknda söz söylenmi bir çirkini -

söz gelii günah gibi- veya doann naho sayd bir eyi -söz gelii

hastalk ve benzeri eksiklikler gibi- ilâh mertebe tiakkmdaki duyarll

ve ona kar kendini feda ederek, ilâh mertebeyle ilikilendirmez. Ayn

ekilde, bir müminin kendi rzn siper ederek mümin kardeinin rzn
korumas veya bu gibi hususlarda Peygamber’e izafe edilecek büyük bir

zarar kendisini siper ederek engellemesi, böyle yapmayp kendini ter-

cih eden insann davranna göre daha üstün bir davrantr. Bu dav-

ran, gerçekte kendisini nefsine tercih ettiin kimsenin üstünlüüne

döner.

Kim bakasn tercih ve fütüvveti (mertlii) dikkate alrsa, genel-

letirir. Kendini tercih ettiin kimseyi dikkate alan ise, ii belirttiimiz

ksmlara böler. Öyleyse çalan insan, içinde bulunduu ve önemsedii

eye göre deerlendirilir. Bütün bunlar, vekillik için adam tutmak söz

konusu deilse geçerlidir. Vekillik adam tutmayla olmusa, i deiir.
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VASIL

Hacda (Vekillik çin) Adam Tutmak

Baz bilginler, caiz olmakla birlikte bunu mekruh saymken baz

bilginler caiz görmemitir.

Amel özü gerei bir ücreti gerektirir. Bu ücret, insann kendinden

verdii eyin karlndaki bir bedeldir. Burada örenilmesi gereken

ey, ücretin kimden alnacadr. çimizden bazlar, ücretin (ancak) Al-

lah’tan alnabileceini söylemitir. Çünkü bizi bu amelde istihdam

eden Allah’tr ve ücreti vermek de O’na düer. Her peygambere ve ne-

biye öyle demeleri emredilmitir: ‘Simden bir ücret istemiyorum.’226 Ba-

ka bir ifadeyle tebli görevinde sizden bir ücret istemiyorum. ‘Benim

ücretim Allah'a kalmtr .’227 Öyleyse onlar da ücretin dnda kalmam-

tr. Allah’tan bir eyi tebli etmek ise, Allah’a yaklatran en üstün

ameldir. Üstelik Allah, kendisi bir kul olsa bile peygamberini tebli gö-

revinde istihdam euni, bu nedenle de Allah tarafndan kendisine bir

ücret belirlenmitir. Bu ücret, Hakkn kendisini istihdam ettii iteki

özverisi ve hakla olan serbest ve seçimli davranlar brakmasnn kar-

ldr.
Baz bilginler ise, bedelin bu tebli iinde yarar salayanlara dü-

tüünü düünmütür. Böyle düünenler ise, ücreti örenenden talep

eder. Çünkü yarar, onu meydana getirmitir, öyleyse bedel de ondan

istenilir. Bu noktada görü birliine varlan konu, kiralamann sabit

olmasdr. Çünkü kiralamay caiz görmeyen kimse, Hakkn mertebesini

deil, insanlar dikkate alarak onu caiz görmemitir. Buradaki amaç,

bizzat Hakk’a deil de herhangi bir eye ibadet edilmesi karsndaki

duyarllktr. Böyle bir davran, ilâh mertebeye kar saygszlk söz

konusudur ki bu gibi davranlar yaygndr. Bu gibi yasaklamalara ör-

nek olarak, sadece Cuma günü oruç tutmann yasaklanmasn verebili-

riz. Ayn ey Cuma gecesini ibadetle geçirmek için de geçerlidir. Ya da,

kendi beendii bir yerde beendii bir ibadeti yerine getirmek de bu

ksma örnek olarak verilebilir. Bu gibi fiiller, sûflerin tarzna uymaz.

Çünkü onlar, bu gibi eylerin yasaklandn ve sonuçtaki baarszl-

n zevk yoluyla (tadarak) örenmilerdir.
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Sûflerden bir adam, kendilerine havann amade kalnp da üzerin-

de yürüyen bir grupla karlam. Yolda içlerinden biri dönmü ve ye-

re doru bakm. Meer, içinde bir pnarn bulunduu yemyeil bir ye-

rin üzerinde buluuyorlarm. Doal olarak bundan holanm ve ak-

lndan keke orada iki rekât namaz klsavdm diye geçmi. Anszn top-

luluun arasndan (yere) dümü ve bir daha o topluluun haline dö-

nememi. Çünkü o, ibadeti Hakkn mertebesinin layk olduu (sayg)

nedeniyle istememiti. Onu bu ibadete sevk eden ey, doal olarak gü-

zel olan bu yerde namaz klmay istemi olmasyd. Bu nedenle de ce-

zalandrld! Meseleyi böyle gören rimseler ise, ücretin ancak Allah’tan

olabileceini söylemilerdir. (Yine de ücretin söz konusu olmasnn

nedenine gelirsek) Çünkü amel özü gerei bir ücret gerektirir ve bu

zorunludur.

FASIL ÇNDE VASIL

Kölenin Hacc

Baz bilginler, kölenin haccmn caiz olduunu söylemiken, bazla-

r azat oluncaya kadar haccn ona farz olmad görüündedir. Ben, bi-

rinci görüteyim. Yapmamaya gücü yettii halde kölenin hacca gitme-

sini engelleyen efendi, bize göre, Allah yolundan alkoyan kimselerden

biridir.

Ahmed b. Hanbel sknt dönemlerinde hapisteyken Cuma ezann

duymu, abdest alm ve hapishanenin kapsna kadar gelmi. Gardiyan

kendisini engelleyip geri çevirdiinde, farz bir ibadeti yerine getirmesi-

ni engelleyen kimse nedeniyle mazeret ortaya çkmt. Köle de böyle-

dir, çünkü o da ayette (hac ayeti) zikredilen insanlar arasmda yer alr.

Bilmelisin ki, âlem insan ya erî bir hüküm karlnda köle edi-

nebilir. Örnek olarak, bakas adna çalmay verebiliriz. Kendisine

nimet veren bir yarara teekkür ermek için çalmak, insan köleleti-

ren bir nimettir. Böyle biri, bir hakkn terettüp etmedii bir köledir,

çünkü o, içinde bulunduu zamann talep ettii meru bir hakkn gc-
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regini yerine getirmektedir. Allah nezdinde böyle bir kul, Allah’n hak-

km yerine getirmek üzere, Allah’n emrinden (fakat) Allah’tan bakas

için ibadet eden kimse saylr. Dince belirlenmi hakka ait bir kokunun

bulunmad nefsanî bir amaç veya var olusal bir arzu da insan köle-

letirebilir. Böyle bir köle bu fiilini yaparken Allah’n kendisini davet

ettii hac emrine olumlu karlk vermesi gerekir. Bu amaçtaki hak yö-

nüne bakmas ise, onun azat olmas demektir ve bu nedenle kendisine

hac farzdr. Gafleti nedeniyle bundan habersiz kalrsa, kendisine hac

farz olmad gibi Allah’n genel anlamda hac emriyle muhatap oldu-

unu bildii için günahkârdr.

Bu esnada âlemin köleletirdii insan, bir mazhar olduunu ve hac

emrini verenin -kendisi deil- onda zuhur eden (Hak) olduunu göre-

bilir. Bu durumda ona hac farz deildir. Böyle bir kul, ihlâs ile kendini

Allah’a adam köledir ve bu, ‘azatlk kabul etmeyen köleliktir.’ Bak-

nz! ari, çocuun hac yapabileceini söylemitir. Köle ise, azat ol-

mazdan önce hac yapabilir. Sonra, köle azatlktan veya çocuk yetikin-

lie ulamazdan önce ölebilir. Bu durumda yaptklar hac kendileri

adna farz hac olarak yazhr. Çünkü köle, ölümle bakasnn boyundu-

ruundan kurtulmu demektir. Baka bir ifadeyle ölümle azat olmu ve

böylece onun adna bu hac, vacibi yerine getirmek eklinde yazlmtr.

Bununla birlikte köle, bu görüü benimseyene göre, haccn farz olma-

d bir dönemde (kölelik halinde) yerine getirmitir.

FASIL ÇNDE VASIL

Hac Hemen mi Yoksa Geciktirilerek mi Yaplr?

Baz bilginler, haccn hemen yerine getirilmesi gerekli bir ibadet

olduunu söylemi, bir ksm ise geciktirilebilir olduunu söylemitir.

Ben, ikinci görüteyim.

lâhî isimler, âlemdeki hükümleri bakmndan lciye ayrlr: Bir

ksm, hükmü Allah’n diledii müddetçe devam eden ve süren isimler-

dir. Böyle bir ismi bandan sonuna kadar Allah’a nispet ettiinde, ge-



262 Fütûhât- Mekkiyye 5

nilik vc geciktirmeyi benimsemi saylrsn. Bu durum, zaman bak-

mndan geniletilmi farza benzer. Öyleyse, geniletilmi bir zamanda

yerine getirilen her farzn zaman o geni zamandr. Onu zamann ba-

nda veya sonunda veya ortasnda yapmak birdir. Çünkü bütün bun-

lar, onun zamandr ve bir farz vaktinde yapm saylrsn. Öyleyse,

lâhî ismin hükmünü hakknda hüküm verilen eye elik etmesi genile-

tilen eydir. Bu durum, bilinenlere elik ediinde bilgiye ve iradeye

benzer. Yükümlü de böyledir. Dilerse vaktin bamda, dilerse sonunda

farz yerine getirir. Burada, ‘dilerse yapmaz’ denilemez, çünkü ‘yapt’

fiilinin hakikati bir ürün ve eserdir. ‘Yapmad’ demenin hakikati ise, as-

im elik etmesidir ki, bu durumda bir ürün yoktur. Öyleyse böyle bir

durumda meiyetin görülür bir hükmü söz konusu deildir.

Baz isimlerin hükmü ise, sürekli deildir. Örnek olarak el-Mucid

ismini verebiliriz. Bunu dikkate almak, haccn hemen yaplmas gerek-

tiini söylemeye benzer. Bu isim söz konusu olduunda, bu isimden

bir hüküm geride kalmaz, çünkü Allah bir eyi var etmek istediinde

ona ‘ol’ der ve burada bir gecikme yoktur. Çünkü el-Mucid (var eden)

iradenin olua ilimesine bakar. Hükmünün tam olarak ilitiini gör-

düünde, hemen onu yerine getirir. Bu durum, güç yetirmeye benzer:

meydana geldiinde, hac farzdr.

FASIL ÇNDE VASIL

Haccn Kadna Farz Olmas: Kadn Hacca Kocasyla

veya Mahremiyle Birlikte mi Gitmelidir?

/
Baz bilginlere göre bu konuda bir zorunluluk yoktur. Baz biigin-

I 1er ise, mahremin kadnn yannda bulunmasn ve kocann iznini art

|

görmütür.

j

(Kadnn bâtndaki yorumu demek olan) Nefs, Allah’a haccetmek

ister. Bunn anlam, müahede yolundan Allah’ bilmek demelerin

i
Böyle bir durumda mürit kendi bama bu yola girebilir mi, yoksa bir

mürit olmakszn bu yola giremez mi? Mürit, u iki ahstan biridir:
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Ya katlnn kocas mesabesindeki akl veya kadnn mahremi saylan e-

riat bilgisi. Öyleyse cevap, bu mürit ya istenilen ve çekilen (meczûb)

biridir veya deildir. Çekilen ise, ilâh inayet kendisine elik eder. Bu

durumda, kendi cinsinden bir müride muhtaç deildir ki bu, nadir

gerçekleir. Meczup deilse, ya akl veya eriattan ibaret olan bir bile-

nin elinin altna girmesi zorunludur.

Mürit ‘ilk marifeti’ (Allah’n varln bilmek) talep eden biriyse,

dini bir gereklilik olarak akim bulunmas kaçnlmazdr. Mürit, ikinci

marifeti aryorsa, eriat bu konuda onun elinden tutmaldr. Birinci

marifet ile eriat onun nezdinde sabit olurken kinciyle ise Hak sabit

olur. Bu durumda ilk akl bilginin hükümlerinin yars ortadan kalkar-

ken dier yars onunla birlikte kalr. Öyleyse, eriat ile akln bu konu-

daki ilikisi de böyledir.

(eriat ile akim bu konudaki ilikisi anlamndaki) Bu durum, yö-

netimde yerine birini vekil brakan ve kendisi halkndan gizlenerek onu

destekleyen bir hükümdara benzer. Vekil, idareyi tam olarak elde eder

ve durumunu salamlatrr. Güçlenip yerini salamlatrdnda, hal-

kn kalpleri kendisine yönelir ve onu severler. Vezir de iyilikleriyle on-

larn kalplerini elde eder ve hükümdara kar güçlenir, halkn bir bilgisi

olmakszn onu görevinden azleder ve görevinden alr. Bunu yaparken

hükümdar kendisine öyle der: ‘Beni görevden alrken, halka beni ald-n gösterme ki seni namertlikle suçlamasnlar! Çünkü ben, onlarn

bilgisi dâhilinde seni vekil yapmtm. Sen ise bana kötülükle karlk

verdin. Muhtemelen bu davran nedeniyle de seni knarlar. Bunu

yapma!’

‘Çünkü ben, seni vali yapp vekü edindiimde, halka sözünü din-

leyip sana itaat etmelerini emretmitim. Gördüün ekilde, seni onlar

görevli yaptm ve kendilerine öyle dedim: ‘Bu vekilin sizin hakknzda

düündüü her eyi yapnz! Benim görüüme ve düünceme uygun

olup olmamas önemsizdir. Çünkü ben, onun size ancak yararnz bu-

lunan eyleri emredeceini anladm.’ Kukusuz belirli vakitlerde bana

muhtaç olduun için, gördüün gibi, yönetiminde sana destek oldum.

Ben, sen farknda deilken, onlara böyle emir vermeseydim, sana itaat

etmezler ve senin emrini dinlemezlerdi. nsanlarm beni görevden ald-n ve azlettiini örenmelerinde bir yarar yoktur. Beni görevden al-
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dam örenirlerse, bunu kabul etmezler ve seni görevinden alrlar, sa-

na itaat etmezler .

5 Bu durum, ilk bilginin kendisine verildii aldn du-

rumuna benzer. Akl, hükümdardr. eriat ise, hükümdarn vekili olan

vezire benzer.

ari, duyulsun diye hitap etmitir ve sadece aklllar dinleyebilir ve

duyabilir. ari’nin insana vali yapa akl sayesinde hitap duyulur. Akl

ortadan kalktnda ise, yükümlülük de dütüü gibi eriatm insan üze-

rinde bir otoritesi ve kama da kalmaz. Öyleyse sadece akl ve anlay

sahipleri yükümlüdür. te hükümdarn vekiline kendisini korumay

tavsiye ettii halkna yardm budur. Anlayasn.

te bu, Allah haklundaki ikinci bilgidir. Bu bilgiyi hükümdar in-

sanlar hakknda vekiline vermitir. Hükümdar -ki akldr- ise bunu

bilmez. Fakat hükümdar, yönetilenlere vekilinin emrini kabul etmele-

rini emreder. Böylece vekil, kusurlu bulunmaz ve azledildiginden söz

edilmez. Bu nedenle, eriaun akla aykr getirdii hususlar baz aklc-

lar böyle tevil etmiken bakalar onlar kabul etmi ve haklarnda ko-

numamur. Çünkü onlar öyle demitir: Valiyi görevlendirdiinde

hükümdar onu dinlememizi ve her durumda itaat etmemizi bize bil-

dirmiti. Öyleyse eriaü vekil yaparken ve yerine görevlendirirken akln

düüncesini küçümsemememiz gerekir. Nitekim iyice düünen ve ger-

çei gören kimse için i böyledr.

Hacca giderken kadnn durumu ile yannda mahreminin ve einin

bulunup bulunmamas hakknda belirtilen görü ayrlnn batini yo-

rumu da budur.

FASIL ÇNDE VASIL

Umrenin Farz Olmas

Baz bilginler, umrenin farz olduunu söylerken bir ksmna göre

umre sünnet, bir ksmna göre ise gönüllü bir ibadettir. Umre, (daha

önce de belirtildii gibi) ziyaret demektir.
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Hakk dince belirlenmi özellikler ile tandktan sonra, kul kendi-

siyle konumak isteyebilir. Bu durumda yaplmas gereken ey, O’nun

evini ziyaret etmektir. Ev ise, namaz klnabilen her yerdir. Kul, namaz

klarak Hakka yönelir ve O’nunla konuur, çünkü ziyaret, meyletmek

demektir ve (ziyaretin mastar olan) ‘zever’ kelimesi de buradan gelir.

Bu balamda ‘o kavme yöneldi (ve ziyaret etti)’ anlamnda ‘zare fiila

el-kavm’ denilir.

Kul, hediyelerle Hakkn kendisini ziyaret etmesini istediinde oruç,

tutar ve onunla süslenir ki. Hakkn huzuruna girebilsin. Kul olarak

kendisini ziyaret etmek istediinde ise, hac yapar. Öyleyse bir ziyaret

gereklidir. Umre farzlar yerine getirirken zorunluluk, müstehaplarda

sünnet, nafilelerde ise -eriatta açkça sözü edilmemi- gönüllü ibadet-

tir. Zikredilen hususlardan hangisi senin üzerinde hüküm sahibiyse,

umre hakknda vacip, nafile veya gönüllü diye hüküm verebilirsin. An-

la!

FASIL ÇNDE VASIL

ihram çin Mikat Yerleri

Bu yerler, görü birlii bulunan dört yer ile görü ayrlyla be
yerdir. Zulhuleyfe, Cuhfe, Karn, Yelemlem ve Zate Irk’tr. Sonuncu

hakknda görü ayrl vardr. Burada Zate Irk’n Hz. Peygamber tara-

fndan m, yoksa Ömer tarafndan m belirlendii hususundaki görü

ayrlm kastetmekteyim. Bir görüe göre, (mikat yeri olarak) Aldk de

zikredilmi ve onu Zate Irktan daha güvenli saymlardr. Bu yoruma

göre buras, görü ayrlna ramen, altnc ihram yeridir. Bu durum-

da ihrama girme yerlerinin says namazlarn saysna benzer.

hrama girme yerlerini dört sayanlar, akamn gündüz namaznn

vitri olduunu dikkate almtr. Sanki o, kendisi için deil, bakas için

getirilmi bir emir gibidir. Nitekim farz namazlarda da durum böyie-

dir. Bütün bunlarda farz dikkate alan, ihrama girme yerlerinin (nama-

zn says gibi) be olduunu söyler. Hz. Peygamber’in ‘(Allah vitir
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namazyla) Namaznza namaz eklemitir’ hadisini dikkate alan kimse

ise, vitrin vacip olduunu söyler, çünkü her farz, vaciptir. Bu durumda

vitir, farzlkta deil vaciplikte kesin olarak farz klnm be vakit na-

mazla bir araya gelir. Böylece vitir namaz gönüllü namaz derecesinden

vaciplie yükselir. Vitir namaznn vacipliini destekleyen bir husus da,

onun akam namazna benzetilmesidir. Hz. Peygamber, vitir namaz

hakknda ‘O gece namazna aittir’ demiti. Böylece, vitir namaz akam

namaznn farzna benzerlii güçlenir, çünkü akam namaz gündüz

namaznn vitri saylmtr. Bu durumda akam namaz, dier farz na-

mazlardan zayf kalr, çünkü bilginlerin görü birliiyle, farz olmayan

vitir namaz kendisine benzetilmitir. Böylece vitir namaznn destek-

lendii delil, akam namazn zayflatan delil oldu.

Namaz bir nur, hac ise kulluktur. Böylece bu ikisi irtibatl olmu-

tur, çünkü Allah namaz kendisiyle kulu arasnda bölmütür. Mikat

yerleri mekânlar; farz namazlarn mikadan ise, mescitlerdeki cemaattir.

FASIL ÇNDE VASIL

Bu Mikatlerin Hükmü

Hacca ve umreye gitme niyetinde olan bir insan, bu yerlere ura-

yp ihrama girmeden onlan geçerse, onun üzerinde kan borcu vardr

(kurban). Bir grup ise, borcu olmadn söylemitir. Kan borcu oldu-

unu söyleyenlerin bir ksm, mikat yerine dönüp ihrama girerse bor-

cun düeceini, bir ksm dönse bile dümeyeceini, bir ksm dönmez-

se haccmn geçersiz olacam söylemitir. Çünkü, kan borcu ortaya çk-

tnda bu borç kiinin üzerinden dümez.

Halil brahim Peygambcr’in olunu kurban etme yükümlülüü

ortaya çknca, kan (borcu) hiç bir zaman dümemitir. Bununla birlik-

te Allah, onu büyük bir kurbanla kurtarmtr ki, bu kurban saygn bir

peygamherin varlm yok etmenin bedeli saylan ‘büyük bir koçtu.’ Bu

durumda, bir zorunluluk olan kan aktmak mümkün olabilmiti. Bir

kez vacip olduunda ise, artk kalkmaz ve bu nedenle brahim’in olu-
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mn sureti bir koç suretine dönümütü. Bu durum, dileyen herkesin

her surete girebildii cennet çarsna benzer. Böylece kesinlen ey, b-

rahim’in olu deil, koçun sureti olmutu. Baka bir ifadeyle, bir insan

sureti kesilmemiri. te, her insann yerine getirmekle yükümlü oldu-

u (doum nedeniyle kesilen)
c
akika* kurbannn sebebi budur.

Tank olduumuz bir öykü: eyhlerimizden birisine insanlara ya-

rar salayan bir hükümdar kzndan söz edilmi. Kz, eyh hakknda iyi

inanç tayordu ve eyhe kendisini ziyaret etmesi için haber göndermi-

ti. eyh, hükümdar kznn yanma girdiinde, kocas olan hükümdar

da orada bulunuyordu. Hükümdar, eyhe hürmet göstermek üzere

ayaa kalkm. Sonra, eyh ölüm halindeki kadna bakm ve ‘can ver-

mezden önce onu yetitirin’ demi. Hükümdar sormu: ‘Neyle?’ eyh
cevap vermi: ‘Diyeti karlnda onu satn aln!’ Bunun üzerine, onun

diyeti tam olarak ödenmi ve can çekime ve kadnn içinde bulunduu

sknt sona ermi, gözleri açlm ve kadn eyhe selam vermi. Ardn-

dan eyh kadna öyle demi: ‘Senin bir suçun yok! Fakat burada bir sr

vardr: Ölüm melei geldikten sonra, onun görevini yapmazdan dön-

mesi mümkün deildir. Ölüm meleinin geliinin mutlaka bir sonucu

olmaldr. Biz seni onun elinden aldk, o ise kendi hakkm bizden isti-

yor. Ölüm melei, mutlaka alnm bir can ile geri döner. Sen yaad-

n sürece insanlar senden yararlanr, çünkü sen deerli birisin. Dolay-

syla, bu ölümden daha deerli bir ey ile senin fidyeni verdik. Benim

bir kzm vardr ki kzlarmn içinden en çok sevdiimdir. Ben onu se-

nin karlnda fidye olarak verdim. Sonra yüzünü ölüm meleine çe-

virip öyle demi: ‘Rabbine götürecein bir ruh mudaka olmaldr! te
kzm! Onu ne kadar sevdiimi biliyorsun. Bu hanmn bedeli olarak

kzmn cann al! Çünkü onu Haktan satn aldm ve onu bana bala!

Kzm ise, senin geliinin ücreti olsun.’

Sonra kalkp kznn yanma gitmi. Tasal olmayan kzna öyle

demi: ‘Yavrucuum! Carm bana bala, çünkü sen insanlar için

müminlerin emirinin kz Zeyneb’in salayaca yarar salayamazsn!’

Kz öyle demi: ‘Babacm! Ben senin hükmüne uyarm, canm sana

hibe ettim.’ Bunun üzerine eyh ölüm meleine, ‘Onu al’ demi, kz da

ölmü.
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Bu hikâye Halil brahim, olu ve kurbann hikâyesinin aynsdr.

Bu hikâyedeki denklikleri ise ehli bilebilir!

Bize göre de bir bedelin olmas zorunludur. Fakat (bu bedel için)

bir cann alnmasn zorunlu görmeyiz. Çünkü biz de böyle durumlar

gördük. Böyle durumdaki bir insann cann satn aldk, fakat karl-

nda can vermedik. eyh, bunu kzm karlnda vermesini gerekti-

ren kendi içine ilien bir hal nedeniyle yapmt. Bu esnada eyh bra-

him’in hikâyesini müahede etmekteydi. brahim’in durumu, onun

üzerinde hüküm sahibiydi. Söylediimiz hususu anladysan, mudu

olursun!

Allah Teala öyle buyurur: ‘Kukusuz Allah müminlerden canlarn

ve mallarn cennet karlnda satn ald Allah yolunda savar, ölür ve öl-

dürülürler. Bu Allah’n üzerindeki bir haktr ,us Kastedilen, cennettir. Al-

lah onlarn mallarn satn almayp bu mallar cennet ile insanlar arasn-

da engel olarak kalsayd, hiç kukusuz, ulatklar ey bir mahrumiyet

olurdu. Bu ise, beslenmenin süreklilii nedeniyle hayatn sürekliliidir.

Onlar iflas ettirdiinde ise, kendilerini yok eder! Bu eyh, bu ayetten

‘
öldürürler

,

öldürülürler’
2” ksmm müahede ederken biz bu konuda

‘satn almay’ müahede ederiz ki, satn alnan da diridir. Kim Allah ka-

tnda ise, mudaka diridir. Bu nedenle onun hayatn satn aldmz
bedeli verdik ki, o da diri kald. Ölüm için ise, bu müahedede bir

ürün ortaya çkmamt.

îte bunlar, müahede ölçüsünde hallerin ürünleridir. Bunlar, ula-

lmas güç ve her ârifn kendilerini bilemeyecei zevk ilimleridir. On-

lar, yanlmayan terazilerdir, çünkü onlar, Allah tarafndan kyamet gü-

nü için indirilmilerdir. Bu inileri, dünyadaki inilerinden farkldr.

Çünkü dünya hayatnda ‘bildirmek’ üzere inmilerdir. Bu teraziler,

dünya hayatnda ve kyamet günü ise müahede sahiplerinde -söz gelii

peygamberler- hakikat eliyle gerçek anlamda inerler. Bu nedenle, hiçbir

peygamber hükümde hakszlk yapmad gibi hüküm verirken onlar

adna korunmuluk arttr. Veli ise, terazisinde muhafaza edilmi kim-

sedir. Bununla birlikte, sradan insanlar veliye hakszl nispet edebilir.

Gerçekte ise, onlarn hakszlk dedii ey bir hakszlk deil, kendisine

uygun dümedii için insanlarn terazisine göre gerçekleen bir haksz-

lktr. Onlarn yaptklarnn hepsi, haktr.
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Bu balamda, genelin de bir terazisi vardr. Örnek olarak, (bilgin-

lerin görü birlii anlamndaki) icma’ terazisini verebiliriz. Seçkinlerin

terazisi de buna benzedii gibi hüküm veren müçtehidin de bir terazisi

vardr. Fakat unu bilmemiz gerekir: Seçkinlerde hangi terazi daha üs-

tündür: Müçtehidin terazisi mi, yoksa kef sahibininki mi? (Bu konuda

görü ayrl olduu gibi) Erkein nerede ihrama girecei veya nerede

ihramdan çkaca hakknda da görü ayrlna düülmütür. Baz bil-

ginler, ihramn mikatrn dndaki evinden olmasnn faziletli olduu

görüündedir. Baz insanlar ise, ihrama mikadran girilmesini üstün

saymtr. Fakat bu görü, mikaftan önce ihrama girmeyi caiz sayanla-

rndr. Uymay dikkate alan çimse ise, mikat yerini üstün saymtr.

Kaçrmaktan korkarak ibadeti hzla yerine getirmeyi önemseyen kimse,

ise mikatrn dndaki evinden ihrama girmeyi üstün sayar. Görü birli-

ine varlan yer ise, mikat’tr ve bu, bir snrlamadr.

Dinde üstün olan, snrlamadr. Çünkü serbest olan fiil anlamn-

daki mubahn bir ödülü ve yükümlülüü yoktur. badetler yükümlü-

lük, yükümlülük ise bir snrlamadr. Kim vacip yaparsa yapsn, vacip

snrlamann ödülü, böyle olmayanm karlndan üstündür. Allah

Teala öyle buyurur: ‘Kimse bana farz kldm eylerden daha sevimli

bir eyle yaklamamtr. 5

Burada Allah, farz dier ibadederden sevimli

bulduunu söylemitir. Burada, sadece ‘Allah'tan anlayan’ kimselerin

bilebildii bir takm ilâh srlar vardr. Onlar, gizleyen ve örten kimse-

lerdir. Allah, bizi onlardan eylesin ve ben de bunu ümit ederim!

FASIL ÎÇÎNDE VASIL

Bir Mikat Yerine Urayp Önünde Baka Bir Mikat Yeri

Bulunan Hac veya Umreye Niyetli Kiinin Durumu

insanlar hac veya umre yapmak isteyip önünde baka bir mikat

varken bir mikat yerine denk gelenin birincide ihrama girmeden kin-

ciye gitmesinin durumu hakknda görü ayrlna dümütür. Söz ge-

lii Zulhuleyfe’den geçerken ihrama girmeyen ve (ikinci ihram yeri

olan) yolu üzerindeki Cuhafe’ye giden kiiyi düünelim. Bir grup.
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onun kan borcu vardr demiken bir grup yükümlülüü yoktur demi-

tir. badeti hzla yerine getirmeyi dikkate alp iyiliklere komann güçlü

sünnet olduunu düünenler, geçtii mikat yeri nedeniyle kan borcu

olduunu söylemitir. Dinde asl olann güçlüü kaldrmak olduunu

dikkate alarak, ‘Allah size kolaylk diler’
230

ayetini dikkate alanlar da var-

dr. Bunlar, kendisinin diledii yerde Hakka uymak üstündür diyerek

-ki hepsi ibadettir- ihrama girmeyi erteler. Onlara göre, mikat yerini

geçtiinde kiinin kan borcuolmadn söyler.

Öyleyse arif, el-Ahir (Son) ismiyle snrlanmayan mutlak el-Evvel’i

(lk) deÜ de, el-Ahir ismiyle snrlanan el-Evvel’i müahede edebilir.

Bu durumda, geçilmesi ve ertelenmesi mümkün olmayan el-Ahir is-

minde ibadeti yerine getirmeyi üstün sayar. Çünkü her balamdan bu-

rada farz sahibi vardr ve onu terk etmek caiz deildir. Bu ibadeti, el-

Evvel isminin hükmüne göre yerine getirmenin üstün olduunu söyle-

yenler de olabilir. Onlar, bunun tamamlamas hakknda bilgisi olmad-

gibi el-Ahir ismiyle karlamazdan önce ölüp ölmeyeceini de insan

bilemez. hrama girmezse, bulunduu yerin gerektirdii Allah’a ibadeti

yerine getirmeden yükümlülük diyarndan ayrlr. Bu nedenle de o iba-

detin gerei olan lâhî tecelliden mahrum kalr. Bu kii, Hakkn kendi-

sine gösterdii müahedeye göre davranr. Bütün bunlarda ise, müa-

hedesine göre ilâh isimlerin hükmünün dna çkmamtr.

öyle denilebilir: ‘Bu ibadete balamad halde, nasl onu aabilir

ki? Mikat otoritesiyle onun üzerinde hüküm sahibidir. Burada, (ihram

yeri anlamndaki) mikat el-Evvel ismidir.’ öyle cevap veririz: lâhî

isimler, eya üzerinde eyann kabul istidatlaryla hüküm verebilir. On-

larn kabul istidatlar, kendiliklerinde bulunduklar hale göre gerçekle-

ir. Çünkü bir eyi gerektiren d nedenler, yükümlüdeki iç nedenler

karsnda zayflar. Bazen mikat yerini aan kiinin durumu, ‘sonuncu-

nun hali’ olabilir. Bu durumda insann hali, geciktirmeyi talep eder.

Böylece, el-Evvel ismi onu bilir ve içinde bulunduu mikat yeri (isim

olarak da el-Evvel ismi) onda etki edemeyecek ekilde zayflar. Çünkü

onun görülür bir varl yoktur ve bu durumda ikinci mikat yerine ula-

r. Çünkü el-Ahir ismi ona aittir. Hiç kukusuz el-Ahir ismi yolda cl-

Evvel isminden farkl olarak kendi özelliine ek olarak geçirmi olduu

eyin hükmünü içerir. Öyleyse el-Evvel kincide, yani el-Ahir ismine

dâhil iken ikinci el-Evvcl’e dâhil deildir.
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Sûfilerin ilkelerinden biri udur: Uzun yllar Allah karsnda iba-

det içinde kalan bir arif, bir an içinde bulunduu vakitte Allah’tan gafil

kalsa, bu esnada kaçrd ey daha önce elde ettiklerinden çoktur. Bu-

nun .sebebi udur: Sonra gelen her lâhî an, daha önceki anlar içerir.

Fakat sayesinde (öncekilerden) farkllat bir özellik bulunur ve b
özellik ile öncekilerden bir fazlalk elde eder. Bu nedenle, bu görü sa-

hibi ihrama girmezden önce, dier mikat yerine ulamada bir beis

görmez. Hz. Peygamber peygamberlerin sonuncusudur. Bu sayede

peygamberlerin makamlarnn hepsini elde ettii gibi kendi özelliiyle

de onlardan fazla olmutur, çünkü o, peygamberlerin sonuncusudur.

Burada, anlayan kimse için bir iaret vardr.

öyle denilebilir: Önce ihrama girip de bu (ihram) ibadeti yerine

getirirken dier mikat yerine ulatnda, dierinde bulunan eyi de

(ibadet halindeyken) elde eder.’ öyle cevap veririz: Dorudur, u var

ki, bu kii adna kincide kinciye ait özel bir hüküm gerçeklememitir.

Bu özel hüküm, onun yaratlmas ve ilk olmasdr. Bu nedenle el-Ahir

ismiyle bu inann (fiilin meydana getirilmesi) ille oluu ortadan kalk-

m iken ona ulamtr.

Birisi öyle diyebilir: badeti yerine getirirken el-Evvel’in ilk olu-

unu da yitirmiti. öyle cevap verebiliriz: zafe edilen her ilk olu üze-

rinde izafe olmayan ilk olmann hakikati hüküm sahibidir ve bu dikka-

te alnr. Öyleyse, kaçrm olduu ey, tasay gerektirmeyecek bir ey-

dir. Çünkü onun hakikati, el-Ahir isminin ilk oluunda bulunurken el-

Ahir isminin el-Evvel isminde varl yoktur.

simlere böyle bakan biri, onlarn etkisini nasl kabul edeceini bi-

lebilecei gibi zatndan kaynaklanan bir müahedeye, kamta ve bilgiye

dayanarak isimlere layk tarzda nasl davranmas gerektiini de örenir.

Bu sayede isim dier isimden ayrr, çünkü o gerçekte de odur. nsan-

dan bir ismi karlayan ey, o isme layk olan eydir. Fakat herkes bu

konuda bilgi sahibi deildir. nsanlar bu bilgiyle farkllar, ‘Allah bir

ksmnn derecesini dierlerinden üstün yapar.’ Ayn zamanda isimleri

inceleyen kimseler, isimler buna imkân verdiinde veya kendi haü

isimlerden böyle bir imkân ona verdiinde, onlar bakasna nasl yön

lendireceklerini de bilirler. Çünkü gerçekte bilginin senden bulunup da

bilen olmaman mümkün deildir. te, insann zatnn gerei olan hal
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yoluyla (ismi bakasna yönlendirmeye) ‘imkân bulma’ böyiedir ve

baka bir ey geçerli deildir. Çünkü anlamlar, bulunduklar kimselerde

hükümlerini zorunlu klarlar. Böyle olmasayd, âlem Haktan var ol-

mazd. Dikkat ediniz! Varl imkânsz olan ey, mümkünün kabul et-

tii varl kabul etme istidadna sahip olmad için, var olmamtr.

Örnek olarak ulûhivetinde Allah’a ortak koulan eyi verebiliriz. Müm-

kün ise, yaratlmay kabul etmek istidadna sahip olduu için var ol-

mutur.

Öyleyse, ilerin hakikatlerinden habersiz kalma! Çünkü onlar,

kendiliklerinde deil, hükümlerine bakanlarn hükmüne göre iç içe gi-

rer. Hakikatlerin durumundan bihaber kalan kimse, bilgisizlik çukuru-

na düer ve Allah’n Peygamber’ine ziyadesini istemesini emrettii bilgi

derecesinden mahrum kalr! Bilgiden daha deerli bir ey olmad gibi

Allah da dier niteliklerin fazlasn istenilmesini emretmedi. Çünkü

bilgi nitelii, bütün nitelik ve nitelenenleri kuatan genel bir niteliktir.

FASIL ÇNDE VASIL

Mikate Urayp Mekke’ye Varmak steyen Hac ve Umre
Niyeti Tamayan Yabancnn Durumu

Mekkeli olmayan bir insan, Mekke’ye gitmek isteyip de hac veya

umre niyeti tamayabilir. Böyle bir insan herhangi bir mikat yerine

uradnda ne yapmaldr? Bilginler, böyle birinin ihram giyip giy-

memesi hakknda görü ayrlna dümülerdir. Bir gruba göre, ihra-

ma girmesi gerekirken, bir grup girmesi gerekmedii görüündedir ki,

ben de bu görüteyim

.

Allah adamlar iki türlüdür: Birincisi yürütüldüklerini, dieri ise

yürüdüklerini görenlerdir. Yürütüldüünü gören bir adam her durum-

da ihraml olmaldr, çünkü her durumda o yürütülmektedir. Yürüdü-

ünü gören birisiyse, kendisini yürümeye yönlendiren sebebe göre ha-

reket eder. hrama girmeyi gerektiren bir neden yola düürmüse ih-

ram giyer. Böyle biri, hac veya umre veya her ikisini birden yapmak is-
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teyene benzer. Baka bir neden onu yola düürmüse, kendini yola dü-

üren nedene göre hareket eder. Hz. Peygamber, hac ve umre yapmak

isteyen birine öyle demiti: ‘Ameller niyetlere göredir. Herkes niyet

ettii eyi elde eder.’ Böyle biri hacca veya umreye niyetlenmedii sü-

rece, ihram giymez. Bize göre onun hacca veya umreye niyet etmesini

zorunlu klan bir hüküm de yoktur. Sonra, Hz. Peygamber bu hadisiy-

le neyi kastettiini açklam ve baka bir niyetle gitmeyi knamam,
yasaklamamtr. öyle buyurmutur: ‘Kim Allah’a ve Peygamber’ine

hicret ederse, onun hicreti Allah’a vc Pcygambcr’inedir. Kim dünya

için veya evlenecei bir kadn için hicret ederse, o da onlara ular.’

FASIL ÇNDE VASIL

Zaman Mikadan

Allah Teala öyle buyurur: ‘Hac bilinen aylardr.™ 1 Baz bilginler,

bu aylarn evval, Zilkade ve Zilhicce olduunu söylemitir ki, ben de

bu görüteyim. Bir ksm ise, senenin dilenilen herhangi bir vaktinde

olduunu söylemitir, Umre de, senenin istenilen herhangi bir vaktin-

de yaplr. Baz bilginler, Arife, kurban ve terik günlerinde umre yap-

may mekruh saymtr. Bilginler, bir sene içerisinde umrenin yinelen-

mesi hususunda da görü ayrlna dümütür. Bir ksm, her sene

yapmay müstehap sayarken bir ksm mekruh saymtr. Bir ksm ise

mekruh saymamtr ki, ben de bu görüteyim.

Bilmelisin ki, zamansal mikadan Allah'n ed-Dehr ismi belirler.

Bilmelisin ki, zamann bir ksm, kelam bilginlerinin görüüne göre,

doann üzerinde, bir ksm doann altndadr. Bu yönüyle zaman ge-

nel hüküm sahibidir. Zamann hükmü her eye nüfuz eder. Onun do-

ann altnda bulunan hükmü, feleklerin hareketleriyle belirginleen ci-

simsel bir hükümdür. Zaman kendiliinde akledilir bir eydir ve onu

anlamann arac, vehim gücüdür. Öyleyse zaman, feleklerin hareketle-

rinin parçalara böldüü vehimsel bir uzamdr. Bu durum, bir cisimde

olmakszn, vehimdeki bir uzamadan ibaret olan bolua benzer. Bu

söz, zamann var olmayan bir yokluk olduu demektir. Doann üze-



274 Fütûhât- Mekkiyye 5

rindeki zamann hallerinin ayrmasn ve var olan bir durumda belir-

lenmeleri ed-Dehr ismi tarafndan alda bildirilir. Buna Arap dilinde ‘ne

zaman’ sözü elik eder. ‘Ne zaman’ sorusu, doal olana olduu kadar

olmayan zamana da sorulur.

Kukusuz ilâh ve zamansal nispet ve durumlarda zaman ve mekân

bantlar ortaya çkmtr. Bunlar, iki zarftr. Mekâna gelirsek, Hz.

Peygamber’in ‘Allah nerededir?’ diye soran bir kadna verdii cevap

(Allah ile ilgili) mekânla ilgilidir.
‘

Onlar bulutlarn içinde Allah’n kendi-

lerine gelmesini mi bekliyor™2
ayeti de mekânla ilgilidir. Burada Allah,

söz konusu insanlarn inançlarn zikrederken bu inanc eletirmedii

gibi onaylamam, yadrgamam vc bir varg vermemitir. eriatta bu

gibi hususlar çoktur. ‘Sizin için boaltacaz, ey insanlar ve cinler
’233

aye-

tiyle
‘

Önceden ve sonradan emir Allah’a aittir’
23* ayederi de (Allah hak-

knda kullanm bakmndan) zamanla ilgili ayetierdir.

Güvenilir bir hadiste Hz. Peygamber ‘Dchr’e sövmeyin, çünkü Al-

lah Dehr'dir’ buyurur. Bu ifade, (zaman anlamndaki) delir sözünü yü-

celtir. Bu yönüyle zaman, göz, müteri gibi e anlaml kelimelerden bi-

ridir. Zamansal dehr, ed-Dehr isminin mazhardr-, sim, bilfiil zaman-

da ortaya çkan eydir. Olutaki fiil ve etki mazhara deil, onda ortaya

çkan eye (zahir) aittir. Mazhar, onu isimlendirmesi yönünden zahirde

etki eder. Bu nedenle tevilçiler (bu hadisi) tevil ederek ‘hadisin anlam,

Allah’n zamandaki ve dehddeki fail olmasdr’ demilerdir. Bu tevil,

apaçk bir yanlgdr. Burada tevili yapan kii, failine ve edilgine nispeti

yönüyle fiili ayrt etmemitir. Hak, faildir. Edilgin ise, Dchr’de ortaya

çkmtr. Fiil, fail ve edilgen arasndaki bir haldir. Tevili yapan kii, bu

ikisini ayrt etmemitir. Öyleyse bu kii, konunun bilgisini söyleyenine

-ki Allah’tr- brakmad gibi tevilini de Allah’n anna yaraan tevili

bilene (muhakkik arif) brakmamtr.
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FASILÇNDE VASIL

Haccn lk Eylemi Olarak hram

hram (elbisesi, bâtn yorumuyla insann kendine yasak koymas),

bu ibadete balarken giyilen ilk eydir.

ibli’nin konuyla ilgili hikâyesi öyledir: ibli’nin bir arkada

-hikâye onunla ibli arasnda geçer- öyle aktarr: ibli bana öyle sor-

du:

- Hacca niyedendin demek!

Ben de:

- ‘Evet’ dedim.

Bunun üzerine bana öyle sordu:

- Bu sözlemenle yaratldn günden beri buna aykr olarak yap-

tn bütün sözleri geçersiz yaptn m?

Ben:

- ‘Hayr’ dedim.

ibli:

- ‘Öyleyse sen sözleme yapmadn’ dedi.

Bana:

- ‘Elbiseni çkardn m?’ dedi. Ben ise ‘evet
5 dedim. ibli ‘Demek

her eyden soyudandm?’ dedi. Ben ‘hayr’ diye karlk verince, ibli

‘Elbiseni çkarmamsn’ dedi. ibli, Temizlendin mi’ diye sordu. Ben

‘Evet’ dedim. ibli ‘Bu temizlikle her türlü hastalk gitmi olmaldr’

dedi. Ben ‘Hayr’ deyince, ibli ‘Öyleyse temizlenmedin’ dedi. ibli

‘Lebbeyk’ (Allah’m emrindeyim) dedin mi diye sordu. Ben de ‘evet’

dedim. ibli, ‘senin söylediin gibi Lebbeyk diyen bir cevap aldn m?’

diye sordu. Ben ‘hayr’ dedim. ‘O zaman Lebbeyk demedin’ diye cevap

verdi. Sonra ‘Harem’e girdin mi?’ dedi. Ben de ‘evet* dedim. ibli

‘Oraya girerken yasaklanm her eyi braktn m?’ dedi. Ben ‘hayr’ de-

dim. ‘Öyleyse girmedin’ dedi. Sonra bana ‘Mekke’de bulundun mu?’

dedi. Ben de ‘evet’ dedim. ibli ‘Mekke’ye girerken Haktan sana bir e-

ref geldi mi?’ diye sordu. Ben de ‘hayr’ dedim. ‘Öyleyse oraya girme-
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din’ diye cevap verdi. Sonra ‘Mescide girdin mi?’ diye sordu. Ben de

‘evet’ dedim. ibli ‘Mescide girerken bildiin yönden Hakka yaklatn

m?’ diye sordu. Ben de ‘hayr’ dedim. ‘Öyleyse girmedin’ dedi. ‘Kâ-

be’yi gördün mü?’ diye sordu. Ben de ‘hayr
5
dedim. ibli ‘Öyleyse ne-

ye yöneldiini görmü olmalsn’ dedi. Ben ‘hayr’ dedim. ibli ‘O za-

man Kabe’ye girmedin’ diye karlk verdi.

Sonra, ‘üç kez kotun mu ve dört adm yürüdün mü?’ dedi. ‘Evet’

dedim. ibli ‘Dünyadan sanki kendisinden ayrlr ve koparcasna kaç-

m; bu dört yürüyü ile kaçtn dünyadan güvene kavumu ve bun-

dan dolay Allah’a ükrün artm olmaldr’ dedi. Ben ‘hayr’ dedim.

ibli ‘Öyleyse bunu yapmadn’ dedi. Sonra ‘Hacer’e (Hacer-i esved’e)

el sürüp onu öptün mü?’ diye sordu. Ben de ‘evet’ dedim. Bir feryat

atp öyle dedi: ‘Yazk sana! Haccr’c cl süren kimse, hiç kukusuz, Hak

ile tokalam demektir. Hak ile tokalaan kimse ise, emniyete ve gü-

vene kavumutur. Allal senin üzerinde güven ve emniyet eserini orta-

ya çkartt m?’ ‘Hayr’ dedim. ibli ‘Öyleyse Kabe’ye el sürmedin’ diye

karlk verdi.

Sonra, ‘Makam’n önünde durup iki rekât namaz kldn m?’ diye

sordu. Ben de ‘evet’ dedim. ibli ‘Rabbinin mertebesindeki mekânda

durduuna göre sana niyetin gösterilmi olmaldr’ dedi. Ben ‘hayr
5

dedim. ibli ‘O zaman namaz klmadn’ diye karlk verdi.

Sonra, öyle sordu: ‘Safa’ya çkp orada durdun mu?’ Ben de ‘evet
1

dedim. ibli ‘Ne yaptn?’ diye sordu: Ben de ‘Yedi kez tekbir getirip

orada durdum ve Allah’tan (ibadetimi) kabul etmesini niyaz ettim’ de-

di. Bunun üzerine ‘Meleklerin tekbirini getirmi ve o yerin hakikatini

idrak etmi olmalsn’ dedi. Ben de ‘hayr
3 dedim. ibli ‘Öyleyse tekbir

getirmedin’ dedi. Sonra ‘Safa’dan indin mi?’ diye sordu. Ben de .‘evet’

dedim. bü ‘Bütün hastalklarn ortadan kalkp safa (duruluk ve afiyet)

buldun mu?’ diye sordu. Ben de ‘hayr’ dedim. ibh ‘Nc Safa’ya çk-

msn ne oradan inmisin’ dedi. Sonra ‘Hcrvele (Safa Merve arasnda

komak) yaptn m?’ diye sordu. Ben de ‘evet’ dedim. ibli ‘O'na kaçtn

m ve kaçmaktan kurtuldun mu? Varlna ulatn m?’ diye sordu. Ben

de ‘hayr’ dedim. ‘Öyleyse hervclc yapmamsn’ dedi. Sonra ‘Merve’ye

ulatn m?’ diye sordu. ‘Evet’ dedim. ibli, ‘(Merve kelimesiyle mü-

rüvvet arasndaki ilikiye dikkat çekerek) Mertlik üzere dinginlii bu-
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lup onu aldn m?’ dedi. "Hayr5 dedim. ibli, "Öyleyse Merve’ye ula-

mamsn5

dedi.

Sonra ‘Mina’ya çktn m ?
5

diye sordu. ibli ‘Allah’tan kendisine is-

yankâr olduundan baka bir hal temenni etmi olmalsn ?
5

dedi. Ben

‘hayr5
deyince, ibli ‘O zaman Mina’ya çkmamsn5

dedi.

Sonra, ‘Havf mescidine girdin mi ?
5
diye sorunca ‘evet’ dedim. ibli

‘Girerken ve çkarken korkmu ve sadece orada bulabildiin bir korku

duymu olmalsn5

dedi. ‘Hayr5

diye karlk verdim. ibli ‘O zaman

oraya girmemisin’ dedi. Sonra ‘Arafat’a gittin mi?’ dedi. Ben ‘Evet*

diye cevap verdim. ibli ‘Orada vakfe yaptn m? (durdun mu
)

5

dedi.

‘Evet
5 dedim. ibli "Uruna yaratldn hali anlam ve istediin hali

örenmisindir. Bu halle sana tantan kimseyi de örendiin gibi ia-

retlerin kendisini gösterdii mekân da örenmi olmasn. Çünkü O,

her durumda nefesleri yenileyendir .

5 Ben ‘hayr
5
deyince ibli, "O za-

man Arafat’ta vakfe yapmamsn’ diye karlk verdi.

Sonra ‘Müzdelife’ye kaçtn m?’ diye sordu. ‘Evet’ diye karlk

verdim. ibli "Me’ar-i haram’ gördün mü ?
5

diye sordu. Ben de ‘evet
5

dedim. ibli "Allah’ baka her eyi sana unutturup kendisiyle ilgilene-

cein tarzda O’nu zikrettin mi?’ diye sordu. ‘Hayr5

diye cevap verdim.

‘Öyleyse sen Müzdelife’de vakfe yapmamsn5
dedi.

Sonra, ‘Mina’ya girdin mi ?
5

diye sordu. Ben ‘evet
5 dedim. ibli,

"Kurban kestin mi?’ diye sordu. Ben ‘evet
5

diye karlk verdim. ibli

‘Nefsini deil mi !

5
dedi. ‘Hayr5

diye cevap verdim. ibli ‘Öyleyse kur-

ban kesmemisin5

dedi. Sonra bana ta attn m diye sordu. Ben evet

dedim. ibli ‘Senin üzerinde ortaya çkan bilgini artyla bilgisizliini

kendinden uzaklatrdn m diye sordu. ‘Hayr5 dedim. ibli ‘O zaman

atmamsn5
dedi. ‘Saçn kestin mi’ diye sordu. Ben ‘evet

5 dedim. ibli

‘Arzularn azald m?
5
diye sordu. ‘Hayr5 dedim. O zaman ‘Saçn kes-

memisin 5

dedi. Sonra ‘Ziyaret etini mi ?
5
diye sordu. ‘Evet

5

dedim. Bu-

nun üzerine öyle sordu: ‘Sana hakikatlerden bir ey gösterildi mi? Ya

da bu ziyaret nedeniyle Allah’n sana olan ikramlarn gördün mü?

Çünkü Hz. Peygamber öyle buyürur: "Hac veya umre yapanlar, Al-

lah’n ziyaretçileridir. Ziyaret edilen, ziyaretçisine ikramda bulunur.’

‘Hayr’ diye cevap verdim. ibli ‘Öyleyse ziyaret etmemisin5
diye kar-

lk verdi.
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Sonra ‘hramdan çiletn m?’ diye sordu. ‘Evet’ dedim. ibli ‘Helal

yemeye niyetlendin mi?’ diye sordu. ‘Hayr’ dedim. ibli ‘O zaman ih-

ramdan çkmamsn’ dedi. Sonra ‘Veda (hacc) ettin mi?’ diye sordu.

‘Ever’ dedim. ibli ‘Peki bütünüyle nefsinden ve ruhundan çiletin m?’

diye sordu. ‘Hayr’ dedim. ibli öyle karlk verdi: ‘Öyleyse veda et-

mi deilsin, bu yükümlülük sende kalmtr. Artk nasl hac yapaca-

na bak! Kukusuz sana hacc anlattm. Hac yaparken, betimlediim e-

kilde davranmaya çal.’

Allah seni desteklesin bilmelisin ki, bu öykiiyii anlatmamn nedeni,

Allah ehlinin yönteminin bu ekilde olduuna dikkatini çekip bunu ha-

trlatmal. ve bildirmektir. Onlar, böyle hareket ederdi. ibli de, hacc

böyle alglamt, çünkü o, sadece kendi tecrübesinden (zevk) soru

sormutu. Baka bir insan onu yaam mdr, yaamam mdr? Ger-

çekte, bir bakas onu idrak edebilir. Bazen, daha üstün veya daha dü-

ük bir eyi de idrak edebilir. Öyleyse, herkesin belli bir makam var-

dr.

Bu ibadetlerin bâtn yorumlarnda bizden önce kimsenin bilme-

dii bir yöntem takip etmi deiliz. u var ki, Aliah’m bu konuda ku-

luna olan inayet ve ihsanna göre zevkler deiir.

imdi konumuza dönebiliriz: Önceki bölümlerde zikredilen hu-

suslardan söz etmeye balayacaz. Öncelikle ilram giyene yasaklanan

giysilerden söz edeceiz. Bunlar gömlek, sark, bornoz. ve ayakkab yok

ise mest, izar veya zaferan demi elbise bulunmadnda alvar gibi

eylerdir. Zikrettiimiz bu hususlarda görü ayrl ve birlii bulunan

eyler vardr. Ayrntl olarak bu hususlar Allah’n izniyle yorumlana-

caktr. Bu konuda, erkein durumu kadnmkinden farkldr, çünkü ka-

dn baörtüsü, iç örtüsü gibi eyleri de giyer. Kadnn sadece yüzünde

ve ellerinde ihram vardr,

Bütün bunlarn nedeni, bu ibadette hac ve umre yapanlarn Al-

lah'n konuu olmasdr. Allah, onlar aile, vatan ve rahat yaamlarn

braksnlar diye kendi evine davet etmi, kendilerini srf denemek üzere

(yolculuun izi olan) tozlar ve toprakla süslemitir. Böylece kimin Al-

lah’a kulluk yapp kimin yapmadgm insanlara gösterir. Bu nedenle,

haccn fiillerinin çou nedeni olmayan salt ibadet maksatl fiillerdir. Bu

fiillerin teorik yönden bir nedeni bulunamaz, fakat baze kef ve arifle-
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rin kalplerine gelen ‘özel yön’den ilâh bildirimle örenilebilirler. Söz

konusu özel yön, her varln Rabbiyle arasndaki özel yöndür. u hal-

de haccm süsü, bütün ibadetlerinkindcn farkldr. Çünkü haclar Al-

lah’n konuklardr. Hac yapan da umre yapan da Allah'n konuudur.

Burada sadece hac yapan ve sadece umre yapan kastediyorum. Onlar

birletiren kii ise, iki nitelii kendinde toplad için özel bir nitelik

sahibidir. Allah’n konuklan, Nesai’nin Ebu Hureyre’den aktard bir

hadiste belirtildii gibi, üç kiidir. Hadiste Hz. Peygamber öyle buyu-

rur: ‘Allah’n konuklan üç kiidir: Gaziler, haclar ve umre yapanlar.’

Altm ikinci ksm sona erdi, onu altm üçüncü ksm takip ede-

cektir.

‘Bilmelisin ki, kadn erkekten farkldr, çünkü’ diye balayacaktr.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
ALTMI ÜÇÜNCÜ KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

VASIL

Kadnn Durumu Erkekten Farkldr

Bilmelisin ki, kadn haccn hükümlerinin çounda erkekten farkl

bir duruma sahiptir. Çünkü kadn erkein parçasdr. nsan olmada or-

tak olsalar bile, her ikisine geçici olarak ilien durumlar onlar farklla-

trmtr. Bu geçici neden, erkeklik ve kadnlktr. Kadn erkein edil-

gini olarak yaratld. Bunun amac, sayesinde efendiliinin ortaya çkt-

kimsenin sevgisiyle erkein kadna sevgi duymasn salamaktr. Öy-

leyse erkek katim efendi olmasn salayan olarak sever. Kadn ise,

parçann bütüne duyduu sevgi eklinde erkei sever ve ona ilgi duyar.

Baka bir ifadeyle kadnn erkek sevgisi, bir tür vatan sevgisidir, çünkü

erkek kadnn vatandr. Bununla birlikte bu sevgiye, her birinin dieri

için ehvet ve haz vastas olmas eklenir.

Kukusuz kadn, kemal ve yetkinlikte erkeklerin derecesine ulaa-

bilir. Bazen erkek kadndan daha aa bir derecede bulunabilecei gibi

bazen ibadetlerin hükümlerinde bir araya gelir veya ayrlabilirler. u
var ki erkein akl kadmnkinden üstündür, çünkü erkek (kadn tan-

mazdan) önce Allah’tan akleder (ve örenir). Erkek, kadndan önce var

olmutur ve ilâh emir yinelenmez. Daha önce de belirttiimiz gibi,

önceki için gerçekleen hir müahede sonradan gelen adna gerçekle-

mez. Allah, bir surette iki kere tecelli etmeyecei gibi iki ahs için bir

surette de iki kez tecelli etmez. Bu durum, lâhî genilikten kaynakla-
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nr. Erkein kadndan fazlalamasn salayan derece budur. Bütün ne-

rede, parça nerede! Kemalde kadn erkee ulasa bile, söz konusu olan

özel kemaldir. Nitekim kesildiklerinde insann yok olmasna yol açabi-

lecek baz organlar diyette insann tamlna katlr. Baz organlar ise,

bu konuda yarm veya daha az olarak kabul edilir. Öyleyse her parça,

bütün derecelerde bütüne katlmaz.

hramda dikili elbise erkee yasaklanmken kadna yasaklanma-

mtr. Çünkü erkek bileikten yaratlm olsa bile, yalnlara yalcndr.

Öyleyse erkek, gerçekte yalnlara yakndr ve o yaknlarn en yakndr.

Kadn ise, bileikten (yani Âdem) yaratlmtr. Bu nedenle kadn erke-

e göre yalnlardan daha da uzaklamtr. Dikili elbise, bir bleiklik-

tir. Bu nedenle kadna ‘asln koru’ denilmiken erkee ‘bilqiklkten

uzakla5

denildi, diki bulunmad için yalnla yaklamas için dikili

elbiseden soyutlanmas emredildi. zar, dokumal bir kuma olduu
için bileiktir. Bu yönüyle o, gömlek ve kumaa göre daha çok (ilk ya-

ratl maddesi olan) yaln olan heba’ya yakndr. Öyleyse erkek neye

yalan ise öyle muamele görmü iken neden uzak ise yakndan hüküm
yönüyle farkllamtr.

/>

Sonra, Allah erkei -ki Adem’dir- kendi suretine göre yaratm,
a

Havva ise Adem’in suretine göre yaratlmtr. Çocuklar ise -sadece bi-

rinden deil- ebeveynin karmna göre yaratlmtr. Baka bir ifadey-

le çocuklar, duyusal ve vehim olarak, bir toplamdan yaratlmtr. Ço-

cuklarn istidad, anne-babann istidadndan güçlüdür, çünkü çocuk

her ikisinin istidadn içerir. Kâmil bir çocuun kemah, babann kema-

linden fazladr. Bu nedenle Hz. Peygamber, bir çocuk olmas bakmn-
dan yetkin kemal sahibidir. Her çocuk yaratlnn aslnda bu kemale

sahip olmakla birlikte, çocuklar yetkinlikte derece derecedir. Bunun

nedeni, ulvi hareketler, nuran tecelliler ve mutlulua yaklamalardr.

Her çocuk, yaratlna eklenen bu ikinci kemalin sahibi deildir. Bura-

da, tecellide lâhî özel yönün vermi olduu baka bir sr daha vardr.

Bu sr ise, çocuun kendinden olutuu sebebe aittir. Bu özel yönü,

dier isimlerden daha yetkin bir ihata ve kapsama sahip olan lâhî isim

belirler. Söz gelii, el-Alim ismini burada örnek verebiliriz. el-Alim

(Bilen) ismi, kapsam bakmndan dier isimlerden karlatrlamayacak

ölçüde yetkindir.
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Babas, annesi, kendisine özgü ilâh bir ismi -söz gelii Refîü’d-

derecât (dereceleri yükselten)- olan bir çocuk, babas, annesi, ihata ve

derece bakmndan daha aadaki bir isme sahip olan baka bir çocuk-

tan daha üstündür. Bir çocuk, bir anne ile mevhum-misal suretindeki

bir babadan domu olabilir. Böyle biri, bir babadan yoksun kald
için annesinin atasna benzer. Örnek olarak, sa’y verebiliriz. Bu çocu-

un nitelii de, (Hakka ait) emirden ortaya çk bakmndan dedesi-

nin niteliidir. Nitekim Allah bunu bize bildirmi ve dile getirmitir.

Allah Teala ‘Kukusuz Allah katnda sa Âdem gibidir™* buyurur. Yani,

Âdem’in kendinden var olduu ilâh isimden sa da var oldu. ‘Onu top-

raktan yaratt
™6 Zamir Âdem’e döner. sa ise Havva’nn kardeidir ve

o, (ayn zamanda Havva’nn) kz kardeinin oludur. Bir çocuk, annesi

olmakszn bir babadan meydana gelmise, babasnm derecesinden da-

ha aadadr. Örnek olarak Havva’nn sol kaburgadan yaratln ve-

rebiliriz. Bu nedenle Havva eksik kalm ve onun eildii doruluu

saylmtr. Bu nedenle Havva’nn ilgisi, çocuklarna ve kocasna ait

olan hâzinelere yönelmitir. Bu durum, (Havva’nn kendisinden yara-

tld kaburgalarn insan korumas gibi) kaburgalarn sahibinin yarar

için kaburganu altndaki cierleri, mideyi vb. eyleri korumasna ben-

zer. Öyleyse kadnn (veya kaburgann) eiklii, kendisinden istenilen

doruluunun ta kendisidir. Kavisin eiklii, onun doruluudur.

Onu bilinen çizgisel bir dorulua zorlarsan, krarsn ve istediini elde

edemezsin. Böyle yapman, söz konusu eye özgü doruluu bilmeyi-

inden kaynaklanr.

Âlemdeki her ey, Allah’ bilenlere ve Allah’n yaratklarndaki sr-

larn bilenlere göre dosdorudur. Bunun böyle olduunu Allah bize

‘Her eye yaratln verdi
™7 ayetinde açklamtr. Söz konusu durum,

her eyin kemali ve yetkinlii demektir. Hiçbir ey kemalden yoksun

deildir. Bunun nedeni, mutlak kemal sahibinin suretine göre yaratl-

m olmamzdr. Bu nedenle, snrllmzla O’nun mutlaklna ben-

zedik. Çünkü mutlaklk, hiç kukusuz, bir snrlama demektir, çünkü

bu sayede o snrldan ayrr. Kâmilden sudur eden bir ey, O’na yara-

r kemale göre ortaya çkar. Baka bir ifadeyle, âlemde kesinlikle bir

eksiklik yoktur. Hastalklar douran geçici durumlar olmasayd, hiç

kukusuz, insan (bütün bunlar bilen) bir âlim gibi âlemde dolar ve

gezinirdi. Çünkü âlem Haklan bostan, isimler ise ortak bir ekilde
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onun sahipleridir. Öyleyse her isim âlemde bir pay sahibidir. Hakikat-

lerin verisi budur.

u halde eyann kemali, özsel bir nitelik iken eksiklik geçicidir.

Her eyin özünde yetkin olduunu anlamalsn! Kendi kymetini ve

deerini bilen biri helak olmaz. Kukusuz, erkein kadn karsndaki

durumu açklanm oldu. Bunlar bir açdan farkl olsa bile baka bir

açdan ortaktr.

FASIL ÎÇÎNDE VASIL

A

Alimlerin alvardan Baka Bir ey Bulamayan Ihramlnn
Nc Giyecei Hakkndaki Görü Ayrlklar

Baz bilginler böyle bir insann alvar giyemeyecei görüündedir;

giyerse karlnda fidye ödemelidir. Baz bilginler ise, izar bulamazsa

giyebilecei görüündedir.

Bilmelisin ki, izar ve örtü dikisiz olduklarnda bileik olmazlar.

Bu nedenle, bileiklik bulunmad için Hak kendisini bu ikisiyle nite-

lemitir. Bileik hc ey ayrlabilirdir, ‘Ilalî anlamlarn nitelikleri zara

ilave hakikader deildir
5
diyen kimse, (sfatlarn zatta yol açabilecei)

bileildikten korkarak bunu demitir. Böyle demesinin nedeni budur.

Nitelikleri ilave ve zait eyler sayan kimseye kar çkarak, nitelikler

hakknda ‘Onlar ne zattr ne de Ondan bakadr5
demitir. Bileik olan,

eksiktir. Bitiiin ayrmas var saylsayd, hiç kukusuz, bu olabilirdi ve

ayrma herhangi bir yönden imkânsz saylmazd. Zatta ayrmann
olamay, onun kadimlikle nitelenmi olmasndan kaynaklanr. Kadim-

lik, balangcn dlanmas demektir. Öyleyse kadim, aklî kant ile yok-

lua dönmesi mümkün olmayandr. Varlklaryla kendisiyle nitelenin

kemalinin ortaya çktnn sfatlarn olmadn var saydmzda nite-

lenin de eksiklii ortaya çkard. Bununla birlikte böyle bir imkânszl
var saymak, kadimin yok olmasnn imkânszlndan kaynaklanr. Al-

lah öyle der: ‘Gökte ve yerde. Allah’tan baka ilahlar bulunsayd, bozukluk
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ortaya çkard.’23* Bu, imkânsz var sayma yoluyladr. Hale ise özü ge-

rei kâmildir. Akim meseleye ver!

Kutsi bir hadiste Allah öyle buyurur: ‘Büyüklük ridam (örtü),

azamet izarmdr (petemal).’ Burada Allah dikisiz iki elbise zikrede-

rek, ihraml erkei kendini niteledii eye katm, ayn eyi kadn için

yapmamken onu kadna yasaklamtr. Kadn da erkekler gibi kemale

ulaabilir. Kadn onu giyse, hiç kukusuz, bize göre daha yerinde bir

davran olurdu. hraml, manevi bakmdan Hakka maddi olarak ise

yaratklara ait bir nitelikle nitelenebilir. Söz konusu nitelik Hakta bü-

yüklük ve azamet; yaratkta ise izar ve ridadr. Nitekim oruçlu da Al-

lah’a ait bir nitelikle nitelenmitir (bunda bir beis yoktur). Bu nedenle

hac, slam'n esaslar içinde oruca bititirilmitir. Azamet ve büyüklük,

kulun kalbinde deil, dnda bulunur. Bazen büyüklük ve azamet in-

sann nitelii deil, hali de olabilir. B ikisiyle nitelendiinde, farknda

olmakszn helak olurdu. Bunlar, gerekli yerlerinde insana ait iki hal

olduklarnda insan kurtulur ve mutlu olur, bu konuda kendisine teek-

kür edilir.

Bu ibadetin ilk derecesi, kendisini yapan kullarn bileiklik özelli-

inden münezzehlikte rablerine katlmalardr. hraml insan, bu ibade-

te ilk balarken kemal ve yetkinlik özellii kazanr. Bu nedenle biz, ih-

raml insann dikili bir ey giymesini veya karlaaca bir sknt yok-

ken bam örtmesini caiz görmedik. Böyle bir sknt var ve bu sknt
örtülecek bir eyle uzaklatrlabilecekse, ba örtülebilir. Sknt yokken

ba örten, ibadeti veya hacc yerine getirmemi olduu gibi bir sknt
olmakszn bam örten kii de fidye ödemelidir.

lâh! mertebeyle ilgili zikredilen sknt ve eza, eksiklik anlamna

gelen bileiklii Hak ile ilikilendirmektir. Allah Teala
‘
Allah’a eziyet

edenler
’239 diyerek kendisini ‘eziyet gören’ diye nitelemitir. Bu eziyet,

Allah adna es-Sabur ismini ortaya çkartr. Bir eziyete kar Allah'tan

daha sabrl kimse yoktur! Sabrdaki bu üstünlüün nedeni, Allah'n

cezalandrmaya kadir oluudur. Halbuki Allah onu cezalandrmaz ve

kendisine süre verir. Kul, Allah’n azametini ve büyüklüünü görecei

-ki hadiste izar (petemal) diye ifade edildi- bir makam yerine mark-
lk (naz) makamna yerletirildiinde, Hakka kar nazlanr. Bu davra-
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ni tasavvuf yolunda vardr. Kukusuz, Musa ile ihtiyarn öyküsü ve

bakalar hakknda baz hadisler aktarlmtr.

alvar, lâhî bir srdan ibaret olan avret yerlerini (ön ve arka) ört-

mek amac tar, bu yerler, eziyet veren eyin çk yeridir. Bu iki yerin

örtülmesi, onlara uygun bir eyle pekitirilmitir ki, o da alvardr. al-

var, bu ilc yeri gömlek, izar vb. baka eylerden daha iyi örter. Çünkü

istikametten sapmak bir eksikliktir ve onun örtülmesi gerekir. Bu ne-

denle, meyli nedeniyle ‘alvar’ diye isimlendirilmitir, çünkü ilâh ya-

ratmada o sr deresine sahiptir. Allah onu kadn bu kalemin yazd
eyin levhas konumuna indirdii gibi onu da ilâh kalem konumuna

yerletirmitir.

Avret bu büyük mertebe ve yüce konumdan insandan çkan bü-

yük-küçük pislikten kaynaklanan çirkin kokularn yeri haline gelmeye

yönelip kendisini bedenden uzaklatrc gücün yolu yapt için, ‘avret’

diye isimlendirilmi, ayba yöneldii için de örtülmütür. Bu nedenle,,

gayb âlemine katlm ve ehadet âleminden perdelenmitir. alvarlar

ile o, görülmez ve görmez. u halde alvarlar onu cn iyi örten eyler-

dir. Fakat Hale izan tercih etmitir. Çünkü o kulunu kendi suretine gö-

re yaratt için kendine benzesin diye yaratmtr.

FASIL ÇNDE VASIL

hramlnn Mcsh Giymesi

Baz bilginler -ki çounluktur- ihramlnn ayakkab bulunmad-

nda mest giyebileceini ve onlar topuklarndan aada kesmesi ge-

rektiini söylememitir. Baz bilginler ise, mest giyilebileccini ve to-

puktan aada kesmenin gerekmediini söylemitir. Ata, mestlerin ke-

silmesinin gerekçesini bunun bir bozma olmasyla açklamtr. Allah

ise, bozgunculuu sevmez.

bn Abbas’n bü konudaki hadisi öyledr: ‘Mestler ayakkab bu-

lamayan içindir.’ bn Abbas, onlarn kesilmesinden söz etmemitir ki,

Ahmed ve Atâ da bu görütedir.
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Ayak, Allah’n kendisini niteledii lâhî bir niteliktir. Halbuki

‘O’nun benzeri hiçbir ey yoktur.’ Öyleyse tenzihe riayet ederek, yara-

tlm kulun niteliine inerken Hakka kar kskançln etkisine giren

kii, kesilmeksizin mest giyilebileceini söyler, çünkü o daha iyi örter.

Hakkn zuhuruna riayet eden kimse ise -çünkü Plak kendisini kulun-

dan daha iyi bilir- Hakla baka bir yerde tenzih eder. Böyle biri, kendi

aklyla Allah hakknda bir hüküm vermek istemez. Böyle biri, Allah’a

dönmenin O’nun hakknda kskançlk göstermekten daha üstün oldu-

unu söyler, çünkü hakikat, din bakmndan onun aleyhinde deil, le-

hinde kskanç olmay gerektirir. ari, sadece ayakkab bülamayan kimse

için mesderin giyilebileceini hükmetmitir. Ayakkab ise, örtmez, ko-

rur. Böyle bir insan, mestlerin topuk altnda kesileceini söyler ki, do-
ru görü budr.

FASIL ÇNDE VASIL

Ayakkab Varken Mestleri Keserek Giymek

Baz bilginler, böyle bir insann fidye ödemesi gerektiini söyler-

ken bazlar gerekmedii görüündedir.

Mest ayakkabyla beraber aa âlemin skntsndan insan korur.

Tek bana mest ise, ortak anlam bakmndan âlem olmalar yönünden

üst âlemin ezasmdan korumay da buna ekler. Delalet, benzerlik ifade

eder. Söz konusu olan ise, kendisiyle ilgili bir eziyettir. Bu nedenle Al-

lah’ haber yoluyla bilmek, teorik düünce yoluyla bilmekten üstün sa-

ylmtr. Çünkü Allah’ bilmede rivayet yolu, teorik akl sahibinin bil-

gisinde zatnn bulunmad eyi getirmitir. Aklî kantlarla Allah’

bilmek, selbi (olumsuz) bir bilgi iken, rivayet kantlaryla bilmek, bir

yandan olumlu dier yandan olumluluk içinde olumsuz bilmektir. Bi-

naenaleyh rivayet yolu, daha açk olduu için ari örtme yolunu tercih

etmemi, ihramda ayakkaby asl saymtr. Çünkü ari, ayakkaby an-

cak bir süs ve yerin (ayaa verecei) skntsndan korunma arac olarak

belirtmitir; bulunmadnda ise meste dönülür.
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Kesilme nedeniyle mest ad ortadan kalkar ve ayan dm örten

ayakkab adm da alamaz. Böyle bir ey ne mesttir ne ayakkab! Bunun

hakknda bir ey denilmez. Buna örnek olarak, çplak ayakla yürüyen

kimseyi verebiliriz. Böyle birinin ihramnn geçerliliinde kuku yoktur

ve onun hakknda susulur. eriatn hakknda sustuu her ey bir iyilik-

tir. Kesme emri gelmitir ve bu da, hakknda susulan eylere katlm-

tr. Bu ise, ilave geçici bir hükümdür ki, mutlakin verdii bir eyi ve-

rir. Böylece onu kabul etmek mümkün olur. Çünkü ari kendilerini

ayakkab yapmak için kesmitir. u var ki, burada erkein üst yönünün

örtülmesi söz konusudur. Bu yönüyle mest, ayakkabdan ayrm, to-

puu örtmemi, mestten dc ayrlmtr. Böyle bir ey mest olmad
gibi ayakkab da deildir. O, bir yandan meste dier yandan ayakkab-

ya benzemez. Biz onu mestin daha üstünde kalsn diye üst tarafn ko-

ruyucusu saydk. Bu konuda herhangi bir ekilde ezann bâtn yorumu

olmasayd, mestin, üst taraf abdestle mest edilmezdi. Çünkü taharetin

bozulmas, gerçek bir nedenin varln bildirir. Abdest alan kii, bu

temizlii yaparak onu ortadan kaldrmak ister. Yaratlmam temizlik

ise bu hükme sahip deildir, çünkü o, bir temizlenmeyle meydana

gelmez, asl bakmndan bir temizliktir.

Ârif olan bir insan, bu meselede bulunduu makama ve müahe-

desine göre davranr. Müahedesi ayakkab varken bile ayann dn-
daki üstün etkisinden korunmak için mest giymeyi gerektiriyorsa, mest

giyerek ayan korur. Bu etki ona ulamazdan onu uzaklatracak lâhî

bir güce sahip ise, ayakkab giyer ve kesilmi meheri giymesi caiz ol-

maz. Çünkü asl olan, bu esnada onlar ayakkabsz kullanmaktr. Bu

durumda kef ve bildirme, yüce toplulukta Allah’ bilmek hakknda

gizlilik ve srdan daha üstündür. Bu dince belirlenmi ve makul saylan

tenzih bilgisidir.

Öyleyse tenzihin aklda bir takm dereceleri vardr. Bunun en aa-

s, tebih ile tenzih etmek iken en üstünü aklda tenzihsiz tebihtir.

Bir yaratn böyle bir tenzihe ulamas, bu konudaki bilgiyi Allah’a

havale etmesiyle gerçekleebilir. Tebihsiz tenzih ise, eriatça dile geti-

rilmi olsa bile, aklda bulunmaz. u halde teorik düüncenin Hakkn

söz gelii istivadan (Ar’a yerlemek) tenzihi hakkndaki nihai tavr, ci-

simsel istiva anlamndan otorite anlamndaki istivaya geçi yapmaktr.

Baka bir ifadeyle Hak, mekânsal bir Ar’a bedensel bir ekilde yerle-
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memi, aksine otoritesiyle ortaya çkmtr. Bu ise, en büyük ve kap-

saml mekâna sahip olmak ya da mülküne hâkim olmak demektir. Böy-

le bir durumda insan, tenzihinde de tebihi sürdürür. Burada herhangi

bir yaratlma benzetmekten mertebe bakmndan daha üstün baka

bir yaratlma benzetmeye geçi vardr. Öyleyse akl tenzihte eriatn

tenzihle ilgili ‘Onun benzeri gibi yoktur5240 derecesine ulamamtr.

Dikkat ediniz! Onlar (tevili benimseyen kelam bilginleri), istiva

hakknda akli tenzihte airin u sözüyle kant getirmilerdir:

Kukusuz Bir Irak’ istiva (istila) etmitir

Khçsz ve kan aktmakszn.

Bir’in Irak’ istiva etmesi nerede, Hakkn Ar’a istiva etmesi nere-

de! Kukusuz bâtla sapanlar hüsrana uramtr. Bu anlam nerede,
‘O’nun benzeri bir ey yoktur5241

ayeti nerede! Bir’in Irak’ istiva etmesi,

bir eydir. Ebu Said el-Harraz ve benzerleri u sözlerinde hakldrlar:

'Allah’ ancak Allah bilir.’

Hasreti, ancak onu çeken bilir

özlemin acsn yaayan bilebilir.

FASIL ÇÎNDE VASIL

Zaferan ve Veres (Yemen Safran) ile Boyanm
Elbiselerin Giyilebilecei Hakknda Görü Birliine

Vardktan Sonra, hramlnn Usfir Çiçeiyle Boyanm
Elbise Giymesi Halikndaki Görü Ayrlklar

Baz bilginler usfir çiçeiyle boyanan elbise giymede beis görme-

mitir, çünkü öyle bir elbise (nefs için) ho deildir. Bir grup ise, bu

elbisenin ho olduunu söyleyerek, ihramlnn böyle bir elbise giymesi

halinde fidye ödemesi gerektiini ileri sürmütür.

Bize göre ihramlnn ho bir ey giymesi, ihrama girmezden önce

caiz deildir. Burada ihramlnn kendisinden holand eyin varln
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deil, o eyden holanmay kastediyorum. u var ki ihramdan çktktan

sonra veya önce giyebilir. Bu balamda Sünnet, güzel koku sürünmek-

tir. Ben birinci ve ikinci cümlemde, Hz. Peygamber’in güzel koku sü-

rünmesinin ihraml iken ve deilken geçerli olduunu iddia etmiyo-

rum, çünkü bu konuda bir rivayet yoktur. Konuyla ilgili rivayet, Hz.

Aie’nin sözüdür. Hz. Aie’nin bu ifadesinin Peygamberden örendii

bir bilgiden mi, yoksa kendi düünce ve anlayyla m ya da bu konu-

daki açk bir nastanm kaynakland hususu yoruma açktr. Biz, Hz.

Peygamber’in ihraml iken güzel koku sürünmeyi yasakladn gör-

dük. hramdan çkmak istediinde ise, güzel koku sürinmütür.

Usfur çiçei ho ise, onun hükmü güzel kokuyla birdir. Elbise ih-

ramdan önce bu kokuya sahipse ve nas ondan uzak durmay belirtme-

mise, böyle kalnabilir. Ya da, insan, ihramdan çkarken veya daha ön-

ce öyle bir elbiseyi giyebilir. Fakat ihraml iken böyle bir elbiseyi giy-

mez. Bu konuda bize göre doru görü budur. u var ki açk bir nas

banda veya sonunda veya bunlarn arasnda bu kokuyu dlamsa, o

hükmün snrnda durulur:

(bn Arabî bu genel hükmün ardndan usfur kelimesinin kökü

olan ve boluk-sfr anlamna gelen sufire ile sfir arasndaki anlam ili-

kisine dikkat çekerek meseleyi dilce yorumlayacaktr.) Bir eyin sufr’u,

sfr demektir. Sfr, bo ve bo olan demektir. Safer ay da ilk isimlen-

diriliinde böyle isimlendirilmitir, çünkü yeryüzü bu ayda bu ismin

konulmasna uygun olarak bitkilerden yoksun ve mahrumdur. Bu ne-

denle bitkiler, bir sonraki ayda meydana gelebilir. Çünkü yeryüzünün

Safer diye isimlendirilen ilk hilâlde bo kalmasn ortadan kaldran ba-

har mevsimi gelmitir. Kul da bu ibadeti yerine getirirken kendinden

bo kalrsa, böyle bir kulun (her eyden yoksunluu dile getiren anla-

myla) usfirla boyanm elbise giymesi caizdir. Rabbinden uzak kalr-

sa, onunla boyanm elbise giymesi caiz deildir. Bu nedenle, bu ko-

nuda görü ayrl ortaya çkmtr.
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FASIL ÇNDE VASIL

Bilginlerin hraml ken veya Daha Sonra Etkisi Devam
Edecei çin hrama Girmezden Önce Güzel Koku Sürmek

Hakkndaki Görü Ayrlklar

Baz bilginler, bunu mekruh saymken bir grup caiz görmütür.

Ben caiz olduu kanaatindeyim. Hatta bana göre bu kukusuz sünnet-

tir. hramdan önceye gelirsek, bu esnada koku sürünmek caizdir. h-

rama girdiinde, kalan kokusunu gidermek üzere ykayp ykamama

hususunda ise, bilginler arasnda geçerli bir görü ayrl vardr.

Selim doa sahipleri, güzel kokudan haz alr ve onu çirkin bulmaz.

Güzel koku, ilâh niteliklerle kula dönük bir övgüdür. Bunlar, mutlak

anlamda isimlerle deil, güzel isimlerle ahlâklanmaktr. nsan bu ibade-

ti yerine getirirken, ona hâkim hal kulluktur. Çünkü bu ibadette engel-

leme ve teorik akün hikmetini bilmedii bir takm davranlar vardr.

Dolaysyla bu davranlar salt ibadet maksatldr. Öyleyse bu ibadet

sahibi onlar ancak kulluk niteliiyle yerine getirebilir. Bu düüncedeki

bilginler, bu halde ve bu giriin balangcnda, isimlerle ahlâklanmay

caiz görmemitir. Çünkü bu hale lâhî bir iim ile girilemez. Dolaysy-

la ihram esnasnda ihram karsnda kalan kokudan endie duyarak, gü-

zel koku sürülmez. Bu durumda güzel koku kendisiyle ahlâklandnda

lâhî ahlâkn insandaki etkisi konumundadr.

Güzel koku sürünmenin caiz olduunu düünen bilginler, Allah'n

nitelendii bütün niteliklerin kulun nitelikleri olduunu müahede et-

mitir. Örnek olarak sevinmek, gülmek, armak gibi açkça dile getiri-

len ya da
*

Allah’a borç verin
’2*2

veya 'Allah onlarla alay eder’
2** veya ‘Allah

tuzak kurar
’244 gibi açk bir ekilde dile getirilmeyen nitelikleri verebili-

riz. Bu durumu müahede eden kimse, insann her durumda ilâh bir

nitelikten yoksun kalamayacam söyler ve bu nedenle de onu caiz gö-

rür, hramüyken güzel kokunun bulunmaynn nedeni, ihramüyken

insann kulluk ismi tarafndan ezilmesidir. Dolaysyla insan, ilâh bir

övgüyü ortaya koyamaz. Aksi halde, bu ibadette hüküm sahibi olan

ismin verdii hükmü yitirir. Çünkü ibadet ancak bu ismin hükmüyle
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düünülebilir. sim kalktnda ise, onu ancak bir vekil var edebilir ki,

o da fidyedir.

ihram için ve ihramdan çkarken güzel kokunun hükmüne gelir-

sek, bu durumda hüküm, el-Evvel isminin otoritesine aittir. Çünkü her

eyde ilk olan, yenilmeyen güçlü ve yalan söylemeyen dorudur. Dola-

ysyla böyle bir güç, dier isimler için geçerli olmad gibi hiç kimse

de buna kar koyamaz. u halde onun hakikari, ilk olmaktr. Dolay-

syla o, orta olamaz. Bu bakmdan, ihramn banda olduu gibi ihra-

mn sonunda da hüküm sahibi olmunr. Hz. Aic’nin bu konudaki an-

lay buydu. öyle demiti: ‘Hz. Peygamber’e ihrama girerken ve ç-

karken güzel koku sürdüm.’ Bu, ihrama girmezden önce ve sonrayd.

Burada Hz. Aie, ihramdan çkp yasan kalkna niyetlenerek,' ihra-

mn sonunda güzel koku sürdüm demedi. Sadece hac fiillerinin sonun-

da yasaklan kaldran helallik hükmünün dönüünü dikkate almtr ki,

bu ifaza tavafdr. Ayn ekilde, Hz. Aie, gelecek ihram dikkate alm,

Peygamber o kokuyu ykayarak gidermemitir.

FASIL ÇNDE VASIL

Kadnlarla Cinsel liki

Müsiümanlar, cinsel ilikinin ihramlya mutlak anlamda yasaklan-

dnda görü birliine varmtr. Ben de bu görüteyim. Böyle bir ey
gerçekletiinde ise, bizce meseleye gerçekleme zamanna göre baklr:

.

Arafat’ta vakfe yapmazdan önce, baka bir ifadeyle gece veya gündüz

Arafat’ta vakfe yapmann caiz olduu süre sona ermemise, hac bo-

zulmu ve fakat bütünüyle geçersiz olmamtr. Çünkü ibadet bozul-

duunda onun gereklerini tamamlamak insana emredilmitir ve insan

bundan sonra haccn yapar. Arafat’ta vakfe yapmadan önce ve ihram-

dan sonra cinsel ilikiye girmise, bilginlere göre bu konudaki hüküm

vakfe yaptktan sonraki hükümle birdir: Hacc bozulur ve bildiim bir

görü ayrl olmakszn bu zorunludur. Fakat onlarn bu konudaki

delillerini bilmiyorum.
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Biz, her ne kadar onlarn görülerini benimsiyor ve görülerine

uyuyorsak da, düünce unu gerektirir: Cinsel iliki vakfe’den önce

gerçeklemise, bunun öncesi ortadan kalkar ve ihram elbisesinin yeni-

den giyilmesi, kurbann yeniden kesilmesi gerekir. Vakfe’den sonra ise,

bunlar yaplamaz, çünkü zaman kalmamtr. Gerçi ihram için zaman

vardr, fakat kimse bu görüü kabul etmemitir. Biz ise, bilginlerin gö-

rü birliine vard düünceyi takip ederiz. Bununla birlikte ben bu

düünceyi zihnimden atamadm gibi ona göre amel de edemiyor,

fetva veremiyor ve bir delil bulamyorum. Umreye balamken ve hac

için ihrama girmiken, adet olduunda Hz. Aie umreyi brakmt.

Aie’nin durumunda bana göre meseleye baklmaldr: Acaba, umresi-

nin ardndanm bunu yapmt, yoksa bütünüyle mi onu terk etmiti?

Burada, umre ihramn terki kastetmise ve adetin varlnn ihram sü-

resi varken onun geçerliliine etki etmise, hüküm bakmndan cinsel

iliki de böyledir. Reddetmeyle umreden çkmay kastetmemi ve sade-

ce haccn ona girmesini kastetmise, umrenin birliini reddetmi ve

hac ile bir araya geliim reddetmemitir. Böyle bir durumda o, umre-

deki ihraml haliyle beraberdir. Hac da ona elik eder.

Hacda cinsel iliki (bâtn yorumda) yolda gerçekleir. Kukusuz

insan ilâh isimlerin hükmü altnda yönlendirilen ve onlarn otoriteleri-

nin eserlerinin zuhur ettii bir yerdir. Fakat isimlerin ondaki hükmü,

insann halinin, zamannn vemekânnn imkân verdii tarzda gerçek-

leir. Hal ve zamanlar ise, lâhî isimleri kendilerine çeker. Bununla be-

raber insann özel bir zaman ve mekân kategorisine girmesi, bu konu-

daki ilâh bir ismin hükmünden kaynaklanr. nsana pek çok ilâh ismin

hükmü yönelir ve bulunduu durumla hepsini kabul eder. Çünkü in-

san farkl hallerde bulunabilir. Her hal, özel bir ismin hükmünü ister

ve dolaysyla ona bu özel halin istedii isim yönelir. Bütün bunlarla

birlikte en büyüle hüküm sahibi, kendisinde otoritesi olan ve bu ortak-

lkla beraber gerçekte kendisine yönelinen isim olmaldr.

Belirttiimiz hususta sana bir örnek açklayacam: Bir insann Al-

lah'n bakmasn yasaklad bir eyden sakndn görürüz. Bununla

birlikte insan, kendisine yasaklanm gybete kulak verebilir. Ayn es-

nada, diliyle kendisine yasaklanm yalan söyleyebilir veya dedikodu

yapabilir. Yine bu esnada zekât ya da gönüllü bir borç verme gibi em-

redilmi bir farz sadaka veya zekât verebilir. Bütün bunlar, tek bir a-
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hstan tek bir anda meydana gelir ki, o ahs insandan yükümlü olan ve

bütün organlarn yönlendiren, içinde isimlere ait emirleri kabul eden

-ki bunlar onda hüküm sahibidir- organlarm kendilerine emrederek

diledii gibi yönlendiren kimsedir. Bu kii, farkl araçlara sahip, ger-

çekte bir kiidir. Bu araçlarn çokluu olmasayd, onun üzerinde ancak

bir isim hüküm verebilirdi. Araçlarn sebep olduu bu çokluk, gerçekte

bir olsa bile, insann üzerinde lâhî isimlerin hükümlerinin deiikliini

kabulü icbar etmitir. Böylece insan bir bakmdan yardm edilen olur-

ken ayn anda fakat baka bir yönden hüsrana urayan olabilir. Hakikat

ise, yöneten, yükümlü tek bir hakikattir ki, o da düünen nefstir. Böy-

lece insan el-Muiz ismiyle izzet kazanrken ayn zamanda kendisine gö-

re konum sahibi birisine göre el-Müzil ismiyle zelil ve hor olabilir. n-

san böyle biriyle karlar, ona saygda bulunur, onun izzetinden ya-

rarlanmak ister. Ayn anda el-Müzü ismi tanmad bir ahs kendisine

musallat eder ve o ahs bu kiiyi zelil edebilir. Böylelikle bir adam yö-

nünden aziz olmu iken baka birinin vastasyla zelil olabilir. Bu lcisi-

nin hükmü de ayn anda gerçekleirken hükmü kabul eden tek hakikat-

tir.

Belirtmi olduumuz bu nedenle, bir ihraml eiyle cinsel ilikiye

girdiinde, bozulmakla birlikte bitirinceye kadar ibadetini tamamla-

mak kendisine emredildi ve bu önemsenmemelidir. Çünkü bu esnada

kendisine belirli fiilleri yasaklayan ve yerine getirdii ibadeti zorunlu

klan vaktin sahibi, en büyük hüküm sahibidir. Tesadüf, ihraml insan

ei-Hazil ismi nedeniyle eine yaklam, ihramhyken onunla ilikiye

girmitir. Dince hüküm baka bir isme ait olduu için, bu isim onunla

ayn güce sahip deildir. Bu nedenle kiinin ihram bozulmu, hüküm

vaktin sahibine kalmtr. Vaktin sahibi ise, nisana bozulmasna ra-

men ibadeti tamamlamay emretmi, el-Hazil ismine yönelmesi nede-

niyle de onu cezalandrmtr. Çünkü bu isim, eine bakmayla kiiye

yardm etmitir. ari, onu geçersiz sayp bu esnada hükmünü ortadan

kaldrsayd ve ihramdan sonra ve vakfeden önce cinsel iliki gerelde-

seydi, yaplm ksm reddedilir ve haccm olduu gibi kabul edilmesi-

istenirdi. Bu durumda insann sorumluluu, geçersiz ksm karlnda
kan borcu olurdu. Hükmü bu davranla ortadan kalkmad için, ak-

dinde niyetlenmi olduu ibadeti tamamlamas emredildi. nsan bu

ibadetten yapt ksmla ödüllendirilirken, yasaklanm bir eyi yapa-
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rak bozduu ksm nedeniyle de cezalandrlr. Allah ‘Hacda cinsel ilihi,

taknlk ve tartma yoktur™5 buyurur.

Ebu Davud, mürsel bir hadiste öyle demitir: ‘Bize Ebu Tevbe,

ona Muaviye -yani bn Selam- ona Zeyd b. Nuaym veya Yezid b.

Nuaym -kuku Ebu Tevbe’nindir- öyle dediini aktarr: ‘Cüzam kabi-

lesinden bir adam ihramlyken yine ihraml olan eiyle ilikiye girmi.

Ardndan, Peygambere ne yapmas gerektiini sormu, Peygamber de

her ikisine öyle demi: badetlerinizi kaza edin, kurbanlarnz kesin,

sonra banza gelen eyin gerçekletii yere gidip orada ayrln ve bir-

birinizi görmeyin. Baka bir hac yapmanz gerekir. Böylece ibadetiniz

kabul edilir. Banza bu hadisenin geldii yerde bulunursanz, ayrln

ve biriniz dierini görmesin. hram giyin, haccn dier ksmlarn ta-

mamlayn ve kurban kesin.’

Bu, Hakkn tercüman olan Pcygamber’in dilidir. Pcygamber’in

ifadesi, kendisinde bir bozulmann ortaya çkt bu ibadeti tamamla-

makla ilgili iradesinde vaktin hâkimi ve zamann sahibi olan ilâh ismi

güçlendirmitir. Çünkü hükme konu olan kimse, hâkim ismin hitabn

duymamt. Çünkü Allah onun duymasm engellemitir. Bunu üzerine

hâkim isim, Allah’n kelamn ve sözünü duymak zere kulan açt
Peygamber’e öyle demiti: ‘Bu yükümlüye tamamlayncaya kadar dav-

rann kaza etmesini söyle!’ Peygamber de söylediini aktarm ve

onu bu ahsa açklama. Çünkü Peygamber arzusundan konumad
gibi ‘mümin kardei vastasyla çoktur.’ Öyleyse peygamber, hüküm

sahibinin hükmünü uygulayan bir perdedar konumundadr. Genel hü-

kümdeki durum da böyledir.

En özel âlemdeki duruma gelirsek, cinsel ilikiye girmek, doal

nefsin lâhî akl üzerindeki etkisidir. Akl, nefsin yaratanna dönük ‘özel

bir yönü’ olduunu bildii için nefse bavurmu, Hakkn tercüman

olan Peygamber’in kendisine tebli ettii bu konuda direnç göstermesi

gerektiinden habersiz kalma. Bu nedenle akl, kendisine verdii

emirde doann hükmüne göre nefse uymutur. Bu özel yön olmasay-

d, akl aldanmaz ve asalet hükmüyle doann nitelii olan knanmayla

nitclcnmczdi.

Bu konuda u msralar söyledik:
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Akllarmzn nefslerimize uymas

Pek ar gelir bize, ne çetin itir of

Alçak doann kurnazl hâkim olduunda

Bir ahsn akima ; o kii alçaktr!

Öyleyse akllar, yüksek zirveyi temsil etseler bile, hiç kukusuz de-

ersiz olan onun zirvesinin tam karsnda bulunur. Bu ise, nefsanî do-

ann mertebesidir. Akl yücelerden nefse bakar ve onu kendisinde

eikliin bulunmad dorusal bir çizgi üzerinde tam karsnda duru-

yor görür. Bu çizgi, nefs arndnda aadan zirveye doru yükseliin

gerçekletii dorudur, Akl baarszla uradnda, zirveden aaya
da bu yoldan düer. Kukusuz akl (ncfs hakknda) yanltan, çizginin

doruluudur. Çünkü akl doruluk üzerinde yaratlm, sonra kendi-

sine yükseliiyle nefsin arnm olduunu görmütür.

te neftten ald aldatan ey budur. Çünkü o, akl için doada dik-

kate alnmtr. Bu inite ise tercümann sözü kendisine yardm etmi-

tir. Hz. Peygamber ‘Bir ip sarktsaydnz, Allah’n üzerine düerdi 5

der,

Akl Allah halikndaki bilginin artn ister. Bunun için, doaya iner-

ken bu çizgi üzerinde unu görmek ister: Acaba Hakkn düülde ilikisi

,
zirveyle iliki gibi midir, deil midir? Böylece zevk yoluyla Hakkn ayn

tarzda olup olmadn veya baka bir ilikisinin (ba) bulunup bu-

lunmadm görmek ister. Her durumda akl, iki yarar elde eder: Bu

amaç nedeniyle insana haccn ibadet unsurlarn tamamlamas emre-

dilmi, ameli bütünüyle geçersiz saylmamtr. Bu balamda akl, dört

melein karlatklarndaki bir konumasn duyar: Bir melek batdan,

dieri doudan gelmi, biri aadan çkm, dieri yukardan inmi.

Her biri arkadana 'nereden geldin?
5

diye sormu. Hepsi ‘Allah’n ka-

tndan geldim’ diye karlk vermi. Öyleyse bilginin artn arzulu is-

teyiinde aldn hareket etmesi gerekir. Bu sayede Allah hakkndaki bu

bilgiyi taklitsiz bir ekilde hal ve zevk yoluyla elde eder. Zirvede taklitle

yetinmedii sürece bu bilginin kendisinde gerçeklemesi mümkün de-

ildir. Öyleyse akl bu bilgileri elde etmek isteyince, bu dorusal çizgi

üzerinden (nefse ve doaya) ineri inerken çizgilerin birleim yerlerini

görmesi kaçnlmazdr. Böylece pek çok bilgiyi müahede eder. Bu ini,
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bilgi kazandran bir zelilliktir ki, söz konusu bilgi, zelil olan insana e-

faatçi olur ve onun eksikliini onarr.

Hacda cinsel ilikiye giren kimsenin zelillii olmasayd. Peygam-

berin ölümünden sonra böyle bir ey gerçekletiinde eriatn bu ko-

nudaki hükmünü bilemeyecektik. Biz de ibadetlerimizde Rabbimizden

,

gelen bir basirete sahip olalm diye, bu bilginin ortaya konulmas Al-

lah’n bize dönük bir rahmetidir.

FASIL ÇNDE VASIL

hramdan Sonra Ykanmak

Bilginler, insann cenabedik nedeniyle ban ykamasnn caiz ol-

duunda görü birliine varmtr. Fakat cenabedik söz konusu deil-

se, ykanmann mekruh olup olmadnda görü ayrlna dümüler-

dir. Bir ksmna göre, ykamada bir beis yoktur ti, ben de bu görüte-

yim. Bir ksm ise, bunu mekruh saymtr.

Ba, insann bütün güçlerinin mekân ve ruhani güçlerinin toplan-

d bir yerdir. Bu toplayclk nedeniyle dier organlardan farkl olarak

burada bir hüküm dikkate alnmtr. Baa ait olan ilâh isim, Allah is-

midir, çünkü o, toplayclk özelliine sahiptir. Öyleyse bu ismin koru-

yuculuu, yükümlü üzerinde ortaya çkmtr. Onun güçlerüden biri

bozulsayd, bu bozulma ya düzelmesi mümkün bir bozuklua veya dü-

zeltilmesi mümkün olmayan bir bozuklua yol açard. Bazen de, bütü-

nüyle telefe yol açan ve insan insan olmaktan çkartarak onu bir hay-

van haline getiren bir bozulmaya yol açabilirdi. Böyle bir durumda in-

sandan yükümlülük düer, kendisiyle Allah arasndaki iliki kesilirdi.

Burada muhtaçlk ilikisini deil, özel anlamda yaknlama ilikisini

kastetmekteyim. Çünkü muhtaçlk ilikisi, (Allah ile insan arasnda)

hiçbir zaman kesilmez. Bu iliki yokluk halinde sürdüü gibi varlk ha-

linde de devam eder.

(Bâtn yorumunda) nsann kulluk mertebesinden uzaklamas,

onun cenabedik halidir. Bu balamda insana ‘vatanna dön’ denilir.
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Çünkü senin özün gerei Rablkta katiyen bir payn yoktur. Hak on-

dan dilediini sana ihsan etmek isterse, O sana tenezzül buyurur, yoksa

sen O’na yükselcmezsin. Çünkü Allah seni bildii gibi mertebeni ve

nerede olduunu da bilir. Sen O’nu bilemezsin. O’nu nerede arayacak-

sn d? Sen srf bilgisizliin nedeniyle kulluunun dna çktn. Dikkat

ediniz! Allah diledii kimseye rabbanilik özellii vermek istediinde,

‘eriat’ diye isimlendirdii bir emirle sana iner. Bu ini, bir melek elçi

vastasyla gerçekleir. Bu durumda sana bir takm imkânlar ve betim-

ledii tarzda hükmetme gücü verir. Söz konusu eylerde hüküm sahibi

olman, sana verilmi Rabhk miktardr. Sana tanmlanan bu ölçü ve

aman yasaklanan miktar ise, senin üzerinde kalan kulluktur.

Sen bir hükümdarsn ve bir kulsun.

Sen ‘sen’ içinde ödünçsün.

Hakikatten bakasnda varlk yok!

Ne bir hüküm ne bir muhtaçlk var

Benim gibi olanyine benim gibi hayrete dümütür

Ne bir zorlama ve ne de bir seçim vardr

Ne fena ne de beka

Ne kaç ve ne de yerleme vardr!

Öyleyse, görü birliiyle cenabetlikten ykanmak farzdr. Çünkü

sen görü birliiyle kulsun Ve rab deilsin!

Cenabetliin dndaki hükümlere gelirsek, (bu konuda u msrala-

r söyledik) :

Onun hükmü güçleri korumak için ykanmaktr

Bu hüküm de en zorunlu hükümdür.

. Bilhassa bu hüküm vaciptir

Çünkü o bilgiye delildir

Ve her bilgi özü gerei ona aittir

Tpk nasl ve ne kadar gibi
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Allah yaratklarndan onu üstün tuttu

Ona verdii anlay gücüyle.

Kendilerine ulaacak zarardan bu güçleri korumay dikkate alan

kimse, ykamay kabul eder. Bu koruma, hastal engellemek için ve

kendisine sknt veren ve etki eden buharlarn yansmasn engelleyerek

gerçekleir. Bu konuda, yani zarar konusunda zamann ksal nede-

niyle haraml dikkate alan kiiye göre sebep zayflar ve bu nedenle y-

kanmay mekruh sayar. Dikkat ediniz! Onlar, sebebin gücü nedeniyle

cenabetlikte ykanmada görü birliine nasl ulamtr. Bununla birlik-

te suyla ykanma ba daha fazla slatr. Allah Teala bize ondan uzak

durmay emretti, çünkü o bize, güçleri ve anlamlarnda bulunan eyleri

korumay emretmitir. Çünkü temizlik ve nezafet, ari’nin amacdr.

ari, el-Kuddûs, yani tertemiz olandr. O’nun bu isme sahip kart an-

laml bir ismi de yoktur.

ekilci bilginler bu ibadetin hikmetini bilemeyince -çünkü onlar

Hak katndan gelen bir kefe sahip deillerdir- haccn fillerinin çounu
taabbüdî saymtr (salt ibadet maksatl). Ne güzel de yapmlardr!

Bütün ibadetlerdeki tavrmz bdur. Bununla birlikte biz, eriat yö-

nünden baz ibadetlerin illetlerini biliriz. Bu ise, ya Hakkn bildirmesi

veya kyasçlar nezdinde hüküm çkartma eklinde gerçekleir. Bütün

bunlara ramen biz, ibadetleri Allah’a ibadet kastyla belirlenmi ol-

duklarnn dna çkartmayz. Çünkü illetler bulunur ve maksat olabi-

lirler, fakat yine de illetler, hükmün zorunluluunda etkin deillerdir.

te bu -ayet anladysam ilâh mertebeyi tenzihte en güçlü yoldur.

FASIL ÇNDE VASIL

Ihramlnn Ban Sabun le Ykamas

hramlnm ban sabun ile ykamasna gelirsek, bilginler bunun

olamayacanda görü birliine varmtr. Böyle bir eyle ban ykad-

nda ise, baz bilginler fidye ödemek gerektiini söylerken bir ksm
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ykasa bile bir ey gerekmeyecei görüündedir. Ben de, bakasndan

veya kendisinden bir engelleme olmakszn, bu görüteyim.

Zahir ve bâtnda temizlii salayan her sebebin her durumda kul-

lanm gerekir. Çünkü Allah güzeldir ve güzellii sever. Kitap, Sünnet

veya îcma, herhangi bir eyle bam ykayan ihramly engelleyen bir

hüküm getirmemitir.

Allah Teala insana ihrama girmeyi emrederek, helal olan ey ha-

ram haline gelir ve onu izzet sfatyla niteler. Bu durumda daha önce

kendisine ulaan eyler, bu engellemeyle artk kendisine ulaamaz.

Çünkü eya, insan için yaratld için insana ulamak ister. Öyleyse e-

ya Allah’n kendilerini yaratm olduu özellik olan ‘amadelik’ özelli-

iyle insan arar. nsan ise, lâhî surete göre yaratld ve bu suret, pek

çok yönden ulalamayacak anlamnda ‘izzet’ sahibidir. Bu izzette ör-

nek olarak, ‘O’ru gözler alglayamaz’246
ayetini verebiliriz. Burada, dün-

ya hayat kastedilmektedir. ‘O gün yüzler aydnlk olarak Rablerine ba-

kar .’
247 Bununla birlikte, ahirette görme gerçekleecektir. Burada söz

konusu olan, göreli bir izzertir, çünkü yasaklanm ve sonra mubah sa-

ylmtr. Öyleyse Hak, suret sahibi kimseyi ibadederi içinde izzet ve

engelleme özelliinde yaratt. Bu ibadetlere örnek olarak oruç, hac ve

namaz verebiliriz. Böylece kendisinden dolay yaratlm baz eyler in-

sana ular. Buna karnnsan, baz eylerden uzak durur ve yüz çevirir,

halbuki bunlarn ona ulamas yasaklanmamtr. Ayn ekilde, suret

üzerinde yaratlm olmak, ‘bizden takva duygusunun Allah’a ulama-

sn engellemez.’ Takva, yaratklarnn içinde takva sahiplerinde bulu-

nur. Böylelikle benzerlik içinde benzerlik güçlenir. Bu ise, kamdarn

kukuya katlmas demektir. Çünkü her ey O’ndan O’nadr, hatta her

ey O’nun ayndr.

Öyleyse eya, insana gerçekte haram klnmamtr. Burada ‘ha-

ramlk’ eya için geçeriidir, çünkü insan Rabbi için yaratlm iken eya

insan için yaratld. Binaenaleyh insan Rabbini talep ederken eya insa-

n talep eder. Böyle bir durumdaki imtina ve engelleme, baka bir va-

kitteki imtina ve kavuma gibidir.

Kukusuz sana mertebeni açklam oldum. Allah Teala insan hak-

knda öyle der;
‘

Göklerde ve yerdeki her eyi size amade kld. Baka

bir ayette ise ‘O yerdeki her eyi sizin için yaratt
’249

ve ‘Cinleri ve insanlar
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srf bana ibadet etsinler diye yarattm’15* buyurur. Musa’ya indirilmi

Tevrat’ta ise öyle buyurur: ‘Ey Âdemolu! Seni kendim için, eyay

senin için yarattm! Benden dolay yarattm eyi eyaya kurban et-

me!’

Aziz mertebenin karsnda zelillik yönünü de örenesin diye, Al-

lah sana mertebeni açklamtr. Sen, qyaya*kar izzetli davranmadn

ve onu kendine yasaklamadn (ihram). Allah, eyann sana ulamasn

engelledi. Böylece ihrama girmeyi sana emretmi, sen de ihrama girmi

ve yasakl hale gelmisin (ihram: eyay yasaklayan, eya için yasakl

olan). Haldun bunu emrinden yapm olmasnn nedeni, kendisine bir

yaklama ve O’nun katnda mertebe artdr. Böylece seni üzerinde ya-

ratt kulluunu unutmazsn. Çünkü Allah seni bu engellemede me-

mur klmtr. Bu ise, mertebenin büyüklüü nedeniyle sana iliebile-

cek hastalklara kar yararl bir ilaçtr. Öyleyse, senin Hakkn suretine

göre yaratlman, sende her zaman bir gurur ve izzet meydana getire-

cektir. Allah ise, bu gururu kendine ibadet ederken yapmay sana em-

retti. Bu ibadette ‘haram’ olmay sana emretti. Öyleyse ihram, senin

aleyhine deil, lehine olan bir engellemedir.

Dikkat ediniz! Allah’n baanszla uratt kimseler, kendi ben-

zerlerine kar nasl gururlanr: ‘Ben sizin en büyük Rabbinizim!’
251 Acaba,

onu bu konuda konuturan neydi: Mertebesini bilmesi mi, yoksa ken-

disini bilmemesi mi? nsan hakikat ve mertebe bakmndan bir kul iken

yine -mertebe bakmndan deil- hakikat bakmndan efendidir. Bu ne-

denle, mertebe iddiasnda bulunduunda parçalanr ve mahrum kalr.

Hakikat iddiasnda bulunduunda ise, korunur ve rahmete mazhar

olur. nsan, gerçekte tektir, fakat bir ksm inayete mazhar iken bir

ksm deildir.

Bu bölümün bâtmî yorumu budur .

‘Allah doruyu söyler, doru yo-

la ulatrr.’ 252

Atm üçüncü ksm sona erdi, onu altm dördüncü ksm takip

edecektir.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
ALTMI DÖRDÜNCÜ KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

FASIL ÇNDE VASIL

Ihramlmm Hamama Girmesi

Baz bilginler bunu mekruh sayarken bazlar bu konuda bir beis

görmemitir ki, ben de bu görüteyim.

Dünya hayatnn halleri içinde bir hamam gibi ahirete, hatta Al-

lah’a ve insann deerine daha iyi delil olan bir ey yoktur. Ömer b. el-

Hattab am’da bir hamama girdiinde öyle demi: ‘Hamam ne güzel

yerdir! Bedene kuvvet verir, kirleri giderir, ahireti hatrlatr.’ Kulun

üzerindeki bu etkileri nedeniyle, hamama gitmek mekruh saylmam-

tr. Çünkü hamam iyi bir ‘arkadatr5

ve ismi de buradan gelir. Çünkü

hamam, dost anlamndaki hamim kelimesinden türetilmitir. Hamim,

efkatli arkada demektir. Allah Teala ‘Bizim efaatçimiz veya ha-

mim’imiz yoktur
,m

der.

Hamam, scakl nedeniyle bu adla isimlendirilmi ve slakl ne-

deniyle de kendisinde su kullanlmtr. Öyleyse hamam, scak ve ya-

tr: Yaamn doas. Bu özelliiyle hamam, bedeni rahatlanr, suyla kir-

leri temizler. nsan hamama girdiinde elbisesini çkartr, hiçbir eyi

olmayan bir çplak olarak kala kalr. Bu özelliiyle hamam, ahiret ve

Ölümü insanlarn kabirlerinden çplak ve yaln ayak hiçbir eye sahip

olmadan kalklarn hatrlatr. Öyleyse hamama girmek, ahiret için

ölümden daha güçlü bir delildir. Çünkü ölü, kabrine giydirilerek konu-
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lurken hamamn içine çplak girilebilir. Soyunmak ise daha güçlü delil-

dir. Hz. Peygamber öyle dua ederdi: ‘Allah’m! Beni hata ve günah-

lardan elbisenin kirden temizlendii gibi temizle.’ Bedenin kir ve pis-

likten temizlenmesi, hamamn en özel nitelii ve yapl gayesidir.

Hamamn ahiret halleriyle ilikilendi rilerek yorumlanmas, geni

ve yararl bir konudur. Onu ancak Allah’ bilenler anlayabilir.

FASIL ÇNDE VASIL

hramlya Kara Hayvanlarn Avlamann Yasaklanmas

Bilginler, bu konuda görü birliine varmtr. Bu konu, mesele-

nin bâtn yorumunda da Allah ehlinin görü birliine vard bir hu-

sustur. Bir ksm öyle demitir: Zahit, Hakkn dünyadan olan avyken

arif, Haklan cennetten olan avdr. Öyleyse zahit, Allah’n u sözüne

yönelmitir: ‘Allah nezdindeki daha hayrl ve kalcdr.’
25* Arif ise u söze

yönelmitir: ‘Allah daha hayrl ve kalcdr .’255 Öyleyse yaratklar, kendi-

lerini karada ve denizde nefslerinden avlad Haldun avlardr, Allah

izin verirse, bu hususu daha sonra açklayacaz.

Bilmelisin ki, Allah, kendisi için yaratldklar ibadetten uzaklaan

talan nefsleri avlamak için bir takm ipler germitir. Sonra, onlar bu

iplere yerletirdii tohumlar, yemek veya kendilerine benzeyen canllar-

la aldatr. Söz konusu malzemeyi Allah görenlerin hissetmeyecei e-

kilde iplere balamtr, Baz avlar, hemcinslerinin içinde bulunduklar

durumu görerek kendilerine katlma arzusu ipe düürür. Böylece av,

avcnn ipine düer ve avc kendisini yakalar ki amaç da buydu. Böyle

bir av, özü gerei aranr. Baz avlar ise, iplere serpilmi tohumlar elde

etme arzusu tuzaa düürür.

Sonra, avcnn ku seslerini taklit eden bir takm sesleri vardr. Ku
onlar duyunca, iner ve tuzaa düer. Böyle bir ku Hakkn nidasn

duyup ona olumlu karlk verene benzer. Öyleyse bu, iyilikle avlan-

mamtr. Dieri ise, ipe serpilmi tohumlarla iyilik görmütür. Gör-

düü iyilik kendisini yönlendirmi, o da kendini ipe atm ve yakalan-
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mtr. hsan ve iyilik olmasayd, avcya gelmeyecekti. u halde onun

gelii nedenlidir. Kara, ihsan sahibi ve iyilik demektir. Hak ise, ks-

kançtr. Allah bu özel gruptan -ki onlar Allah kendisinin olmalar için

haram yapt- ‘ihsan kullar’ olmalarn istemedi. Böyle bir durumda on-

lar, kendisi için deil, ihsan için kulluk yaparlar. Bu nedenle Allah, on-

lar dikili elbiselerden soyutlanarak, tozlu ve pasl bir ekilde davet

etmi, keiime-i tevhit getirerek duasna ‘lebbeyk (buyur!)’ diyerek kar-

lk vermelerini istemitir. Bu durum, kuun avcnn sesine yönelmesi-

ne benzer. Böylece Hak, mekânlar nedeniyle onlara kara avcln ya-

saklamtr ki, bu hsan demektir. Bu durum, haram ve helal mekânn-

da ihraml ve ihramz olarak bulunduklar sürece böyledir.

Haramlk her nerede varsa, ihsan avcl da yasaklanr. Çünkü Al-

lah’n niteliklerinden biri de kskançlktr. O, ihram giymi bu grubu

nimet ve ihsan yolundan çarmak istememitir. Aksi halde onlar haki-

katin kullar deil ihsann kullar olurdu. Böyle bir ey, lâhî mertebeye

saygszlktr.

Bir filozof öyle der: Bir amaç nedeniyle seninle arkadalk yapan

kiinin dostluu amaçla birlikte sona erer. Kulun Rabbiyle dostluu-

nun gerçekte olduu gibi kendinden kaynaklanmas gerekir. Çünkü kul

efendisinin mülkiyetinden çkmamtr. Kendi zannnca böyle olsa bile,

o mülkiyetten çkmamtr, fakat efendisinin mülkünü bilmemektedir.

Çünkü o, yürüdüü her yerde efendisinin mülkünde yürür. u halde o,

efendisinin mülkünden çkm deildir. ‘Göklerin ve yerin mülkü Al-

lah’ndr.'
2̂ Bu nedenle ari, hramlya kara avcln yasaklamtr. Bu

durum Hz. Peygamber’in u hadisinde dile getirilmitir: ‘Size verdii

nimetler karlnda Allah’ seviniz.’ Burada Peygamber deerlerlerini

ve Allah’n anna yaraan boyun eme ve itaati bilmeyen ‘ihsan kulia-

r’na hitap etmektedir.

ari, ihraml iken insana deniz avcln yasaklamamtr, çünkü

deniz avcl ‘su avcl’ demektir. Su ise, Allah'n kendisinden her e-

yi canl yapt canllk unsurudur. Hac ve baka ibadetleri gerçekle-

tirmenin amac, kalplerin canllm salamaktr. Nitekim Allah ‘ölü

iken dirilttiimiz kimseye gelince
'257 buyurur. Bu ifade, konuyla ilgili övgü

balamnda söylenmitir. Bütün zahirî ve bâtn ibadetlerdeki amaç,

kalp ve organlarn canll olduuna göre, böyle bir durumda Allah'n
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talebiyle su arasndaki iliki gerçeklemi demektir. Bu nedenle su can-

llarn avlamak haram saylmaz. Bu nedenle genilii nedeniyle ‘deniz’

sözü getirildi, çünkü deniz geneldir. Gerçekte de durum böyledir: Al-

lah’n yaratt her ey onun övgüsünü tespih eder ve tespihi ise canl

yapabilir. Bu nedenle canlük, her eye yaylmtr. Böylelikle hükmü

genilemi ve deniz gibi olmutur. Bu nedenle Allah, onu denize tam-

lama yaparak denizdeki genilii dikkate alarak suya dememitir. u
halde, ihraml iken ve ihramdan sonra deniz avcl, helaldir.

FASIL ÇNDE VASIL

hrama Girmemi Bir nsann Yapt Kara Hayvan
Avclndan hraml Yiyebilir mi?

Baz bilginlere göre, ihraml herhangi bir kayt olmakszn böyle

bir eyi yiyebilir. Baz bilginler ise, yenilemeyeceini söylemitir. Baz

bilginler ise, onun adna veya ihraml bir grup adna tutulmamsa ye-

nilebileceini; ihraml adna avlanan eyi yemenin ise haram olduunu

söylemitir. Bizim bu konudaki görüümüz udur: Bana göre, hiçbir

ey bu konuya zarar vermedii gibi bu konuda delil de yoktur. Konuy-

la ilgili bir rivayet, bende güçlü zan oluturmaktadr. Bir katks yoksa

ihraml bu avdan yiyebilir. Benim yorumum, ayette ihraml için ‘av
5

sözünün geçmesine dayanr, çünkü zikredilen av ile fiil kastedilebilece-

i gibi bazen avlanan ey de kastedilebilir. Hakkn bunlardan hangisini

kastettiini veya her ikisini birden mi kastettiini ise bilmiyoruz.

Burada Allah’in av deil fiili kastettiini düünenler, genel anlam-

da böyle bir av etini yemenin caiz olduunu söylemitir. O zaman ‘on-

dan dolay avlanmsa3 demenin anlam yoktur. Çünkü kendimden

baka birinin niyetiyle yükümlü deilim. Ben ihramsz iken av konu-

sunda bir emir verirsem veya iaret eder veya dikkat çeker veya imada

bulunursam ya da ilgi gösterirsem, bu konuda bir çabam var demektir.

Bu durumda, söz konusu ey bana haram olaca gibi ben de günahkâr

olurum. Bu düünceyi kendimden bakasndan görmesem bile, üçüncü

görüün yorumlarndan biri olabilir. Bu yorum, ‘kendisinden dolay
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avlanmamsa’ sözüdür. Bu söz ile, ihramlun iaret veya delaletiyle av-

lanmann kastedilmesi mümkün olduu gibi ihramda olmayan insann

ihramlmn yiyecei eyi avlamaya niyetlenmesi anlamnda da kullanla-

bilir.

Ihraml olmayan insann avclnda bir engelleme ve snrlama

yoktur. Böylece o, bu niteliinde Hakka benzemitr. Çünkü engelle-

menin olmay, snrlanmaktan tenzihtir ki, bu tenzih, lâhî bir nitelik-

tir. Öyleyse hiç kimse snrllyla Haklan onu yönlendirmesine kar
koyamaz. Çünkü kulun snrll da, Haldun kendisini yönlendirme-

sinden kaynaklanr. Bu nedenle Haklan snrlamasn olduu gibi yön-

lendirmesini de herkes kabul etmelidir. Bu konuda bir fark yoktur. te
bu, mutiak-srf kulluktur. Çünkü insan, ihramlya yasaklanan eyin

kendisine yasaklanmakszn ihramsz iken onu görmütür. Baka bir

ifadeyle, yasaklamaya konu olmayan ilâh bir nitelii görmütür. -Allah,

dilediini yapan iken ayn ekilde Allah kullar hakknda pek çok yerde

kendisine zorunlu kld bir takm niteliklerde snrlanan ve mahrum

kalan kimseye de benzer. Nitekim Allah öyle buyurur:
c
Sizinle yapt

ahde vefa gösterin
”19 Böylece Allah kendisini bize katmtr. Bu snrla-

ma ise, ‘Allah dilediini yapandr259
ayetine kar koyan en güçlü eyler-

den biridir. Çünkü O, kendi fiilinin mahalli olmad gibi Allah’n ah-

dine vefa gösterenlere kar ahde vefas ayette belirttii hususun doru-

luu nedeniyle zorunludur. Allah dilediini yapmtr. O, iradesinin

ilitii bir yer de deildir. Çünkü O, mevcuttur ve fiilinden sahip ol-

mad bir hal kendisine dönmez. te bu, ilâh fiildeki sorunun tepe

noktasdr. Bununla birlikte insanlar, bu konuda gevek davranmtr.

Bu konu, onlarn iradenin neyle ilgili olduunu bilmeyilerinden kay-

naklanr.

Üçüncü görü, doruya en yakn görütür, çünkü o, konuyla ilgili

hadislerin ana fikrine en yakn görütür. Bu meseleyle ilgili bu görü-

ümüz, dördüncü bir görü saylmaz, çünkü biz bu konuda kesin bir

hüküm vermedik. Fakat güçlü zarnm üçüncü görüü dier ikisine ter-

cihi gerektirmektedir. Bununla birlikte, bu nokta açk deildir.
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FASIL ÇNDE VASIL

Zorda Kalan hraml Ölü veya Av Eti Yiyebilir mi?

Baz bilginler, ölü eti ve av olmakszn domuz eti yiyebileceini

söylemitir. Baz bilginler ise, avlanr, yer vc karlnda ecza öder

demitir. Avlanma mecburiyetinde kalrsa, avlanr vc kastl yapt için

ceza öder. Allah, zorda kalanlardan söz ederken özel bir kimseyi be-

lirtmemitir.

Her yaratlma zorunluluk elik eder, çünkü hakikati budur. Zo-

runluluuna ramen herkes yükümlüdür. Öyleyse insana yarayan ey,

yükümlülük snrnda durmaktr. Mutlak yükümlülük insandan kalk-

maz. Ondan sadece belirli bir eye dönük özel zorunluluk kalkabilir.

Oluun bütün hareketleri, hakikat yönünden zorunlu ve zorlamaldr.

Bununla birlikte, bildiin gibi, âlemde seçim de mevcuttur.

Fakat burada bizim bildiimiz baka bir bilgi daha vardr: Özgür,

seçiminde mecburdur. Hatta hakikatlerin verisi, özgür kimsenin bu-

lunmaddr. Çünkü biz, özgürde de ihtiyarn zorunlu olduunu gör-

dük. Baka bir ifadeyle onun özgür olmas zorunludur. u halde zo-

runluluk ortadan kaldrlamayacak sabit bir ilkedir ve özgürlüe elik

eder. Özgürlük ise, zorunluluk üzerinde hüküm sahibi deildir. Bütün

varlk, kendilerinden kaynaklanan bir zorunluluk içindedir, yoksa ba-

kasnn zorlamasyla mecbur deillerdir. Çünkü mecburu zorlayan

kimse de, o mecbur nedeniyle seçiminde mecburdur. Onun zorlamas

olmasayd, özgür olurdu.

Alem mecburdur ve özellikle

Asl da mecburdur. Nerede kald özgürlük?

Herkes kendi eklince yaratlm

Cebir ve zorunluluk halinde.

Yaratlm aslndan ayrm
Yoksulluk ve zelilliiyle
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Kendi niteliklerinde Hak ile ol

Ne zorunlu bir cebir ne de ihtiyar arasndaki nitelikler.

Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.

FASIL ÇNDE VASIL

hramhnn Evlenmesi

Baz bilginler, ihramlnn ne nikah kyabileceim ne de kendisi için

nikah kylabileceini söylemitir. Nikah kymas ise, geçersizdir. Baz

bilginlere göre, nikah kymas veya kendisine nikah kylmasnda bir

beis yoktur. Benim görüüm ise, haram olmasa bile, bunun mekruh

olduudur. Allah daha iyi bilir!

hram bir akit (sözleme) olduu gibi nikah da bir akittir. Bu ba-

kmdan ayn özellie sahiptir ve bu nedenle de caizdir.

hraml insann cinsel ilikiye girmesi, haramdr. Akit ise, bu iliki-

yi mubah hale getirir. Bu nedenle akit haram veya mekruh sayld.

Çünkü ihram bir korudur ve korunun etrafnda dolaan kimse koruya

düer. Harama girme tehlikesinden korkularak, kukulardan uzak du-

rulmutur. Nikah ve akit, iki kii arasnda olabilir, tek kii için olamaz.

Bu nedenle de haram veya mekruh saylmlardr. Çünkü biz birlii

bilmek ve biri ve birlii ispat etmekle yükümlüyüz. ‘Sizin ilahnz tek bir

ilahtr,’
240

‘Allah’tan baka ilah olmadm bilmelisin.’ Mudak birlikte

tecelli geçerli deildir. Tecelli, iki kiinin varln gerektirir. Tecelli ise

kaçnlmazdr. Öyleyse iki kii var olmaldr. Buna göre, ihraml için

nikah akdi caizdir. Arif, müahedenin hallerinden yerlemi olduu

eylere göre hareket eder. Cüneyd-i Badadi’ye marifetin ne olduu ve

arifin durumu sorulduunda öyle demiti: ‘Suyun rengi kabn rengi-

dir.’ Böylece iki kiinin varln ortaya koymutur. u halde hem sen

hem O olmaldr vc aranzda bir ayrn da bulunmaldr. Bu bakmdan.

Bir de bulunmaldr. Varlkta sadece ‘bir vardr’ dersen doru söylemi

olacan gibi varlkta ‘iki çii vardr’ dersen yine doru söylemi olur-

sun. Yaratlta ‘iki kii vardr’ dersen, doru söylemisindir. Çünkü o,
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tek bir zattan meydana gelmitir. Yaratlta ‘sadece bir kii vardr’ der-

sen yine doru söylersin. Çünkü iki kudretin bir kudretliye ilimesi

imkânszdr. Tevhit bilinmeyen bir eydir, ispat ise görülür. Allah

gayb ve ehadeti bilendir. Böylece âleme göre ikilii ortaya koymu-

ken Allah’a göre ise Allah sadece ehadeti bilendir. Hiçbir ey Allah’a

gayb olamaz. Bu görü, görmede illeti varlk yapan kimsenin düünce-

sine aykrdr.

FASIL ÇNDE VASIL

ihrama Girenler

hrama girenler üç kiidir: Kran haccn yapan kii, sadece hac

yapan kii veya sadece umre yapan kii. Bu kii, temettü hacc yapan

kimsedir.

Bu bölüm, veda haccn ortaya koymay gerektirir. Bunu ortaya

koyduktan sonra ise, bu ibadetle ilgili hükümleri daha önce takip etti-

imiz yönteme göre ortaya koyacaz.

öyle deriz: Birden çok kii, icazet yoluyla ve bn Sad el-

Arravi’den duyarak bize aktarmtr. O, Abdülgafr el-Farisi’den, o el-

Cülvedi’dcn, brahim b. Süfyan el-Mervizi’dcn, o, Müslim b Haccac

el-Kueyri’den, o Cafer b. Muhammed b. Ali el-Hüseyin’den, o baba-

sndan, o Cabir b. Abdullah’tan öyle duymutur: ‘Hz. Peygamber do-

kuz sene hiç hac yapmamt. Sonra bir müezzin Peygamber’in hac ya-

pacan insanlara duyurdu. Bunun üzerine pek çok insan, Medine’ye

gelerek Peygamberle birlikte hacca- gitmek, ona uymak ve hacc onun

gibi yapmak istedi.’

‘Biz de Peygamberle birlikte yola çktk ve Zulhuleyfe’ye geldik.

Esma b. Umeys, Muhammed b. Ebu Bekir’i dourdu. Ben de onu

Peygamber’e ne yapmas gerektiini sormaya gönderdim. Hz. Pey-

gamber ona öyle dedi: ‘Ykan ve elbiseni deitir, ihrama gr.’ Ardn-

dan Peygamber Mescitte namaz kld, sonra devesi Kusva’ya binerek

yola çkt. Devesiyle çölde yürürken, gözümün görebildii kadar
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önünde, sanda, solunda ve ardnda bulunan yaya ve binekli insanlara

baktm. Peygamber, önümüzdeydi. Kur’an kendisine iniyor ve o tevi-

lini yapyordu. Yapa her eyi biz de yapak. Bir yerde tehlil getirmeye

balad: ‘Lebbeyk (buyur), Allahümme Lebbeyk! Senin ortan yoktur.

Lebbeyk! Hamd ve nimet sana aittir. Mülk enindir, senin ortan

yoktur.’ nsanlar da onun gibi tehlil getiriyordu. Peygamber buna kar
çkmad ve telbiye getirmeyi sürdürdü.’

Cabir öyle devam etti: ‘Biz sadece hacc biliyor, umreyi bilmiyor-

duk. Peygamber ile birlikte Kabe’ye geldiimizde, Rükn’e el sürdü, üç

kez kotu, dört kez yürüdü. Sonra brahim’in makamna geçerek u
ayeti okudu. ‘

brahim’in makamn namazgah edininiz.’261 Sonra bu ma-

kam Kabe ile kendisinin arama ald. Babam öy diyordu -Peygam-

berden mi aktaryordu, bilmiyorum-: ‘Hz. Peygamber iki rekâtta ihlas

ve kâfrun surelerini okuyordu. Sonra Rükn’e dönerek onu selamlad.

Sonra kapdan Safa’ya doru çka. Safa’ya yaklanca ‘

Safa ve Merve Al-

lah’n ayetlerindendir
-’262

ayetini okudu. Sonra öyle devam etti: ‘Allah’n

baladyla balarm.’ Böylece Safa’dan balad. Oraya çkarak Kabe’yi

gördü. Kbleye yönelerek Allah’ birledi ve tekbir getirip öyle dedi:

‘Allah’tan baka ilah yoktur, O’nun orta yoktur. Mülk O’na aittir,

hamd O’na aittir. O, her eye kadirdir. Allah’tan baka ilah yoktur. O,

sözünü yerine getirmi, kuluna yardm etmi, kuluna kar birleenleri

baarszla uratmtir.’ Sonra orada dua etmitir.

Bunu üç kez söylemi, sonra Merve’ye inmitir. Ayaklar vadinin

içinde hzla hareket ediyordu. En sonunda yukarya çkarak yürümü
ve Merve’ye ulama. Safa’da yapann bir benzerini Merve’de yap-

m, son tavafm da Merve’den yaparak öyle demiti: ‘Size söylediimi

düünmü olsaydm, kurban getirmezdim ve umre yapardm. Yannda

kurban olmayan kimse, ihramdan çksn ve haccn umreye çevirsin.’

Bunun üzerine Süraka b. Malik b. Ccy ayaa kalkarak öyle demitir:

‘Ey Peygamber! Sadece bu sene için mi (hac ve umreyi birlikte) böyle

yapacaz, yoksa bu zorunlu mudur?’ Peygamber parmaklarm birbiri-

ne geçirerek öyle demitir: ‘Umre hacca böyle girmitir! Hayr sürekli

böyledir.’

Ali, Peygamber’in develeriyle Yemen’den gelmi, Fatma’nn ih-

ramdan çkanlar arasnda bulunduunu görmü, sonra Fatma renkli bir
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elbise giyerek sürme sürünmütü. Ali Fatma’nn bu davrann yadr-

gaynca ‘böyle yapmam emredildi’ demiti. Hz. Ali Irak’ta öyle demi-

tir: ‘Fatma’nn yaptna öfkelenerek Peygamber’e gittim. Belirttiim

hususta Peygamber’e fetva soracaktm. Fatma’nn yaptna tepki gös-

terdiimi söyleyince, bana öyle dedi: ‘O dora yapm, doru yap-

m.’ Ben de hacc farz saydnda ne dedin dedim. öyle yant verdi:

‘Allah’m! Ben Peygamber’i getirdii gibi tehlil getiririm.’ Sonra öyle

ekledi: ‘Benim yanmda kurban vard ve ihramdan çkamam.’ Sonra

öyle dedi: Ali’nin Yemen’den getirdii deve sürüsü ve Peygamber’in

getirdiinin says yüz idi. insanlarn hepsi, ihramdan çkm ve saçla-

rm kesmiti. Peygamber ve yannda kurban bulunanlar böyle yapma-

mt.

Tevriye günü gelince, Mina’ya yönelmiler ve hacc tamamlam-

lard. Hz. Peygamber de bineine binmi, onunla ölen, ikindi, akam
ve yats ve fecir namazn klmt. Sonra biraz beklemi, güne do-

mu, sonra bir kubbe yaplmasn emretmi, bunun üzerine kendisi için

bir sancak konulmutur. Peygamber yürümü, Kurey ise Mcar-i Ha-

ram’da duracandan kuku duymuyordu. Nitekim cahiliye döneminde

Krey böyle yapard. Hz. Peygamber, Arafat’ta gelinceye kadar böyle

devam etmi. Kubbe’nin üzerine bir demir konulduunu görmü, ora-

da konaklam. Güne yükselince devesini istetmi, devesi hazrlanm.

Devesine binerek vadinin içine gelmi vc insanlara hutbe okuyarak öy-

le demiti: ‘Bu aynzda, bu ehrinizde ve bu gününüzde olduu gibi,

kukusuz kanlarnz ve mallarnz birbirinize haram klnd. Dikkat edi-

niz! Cahiliyeden kalma bütün iler ayaklarmn altndadr. Cahiliye dö-

neminden kalm kan davalar kaldrlmtr. lle kaldrdm kan davas

ise, Ibn Rebia b. El-Haris’in kan davasdr. O süt çocuu olarak Beni

Sa’d kabilesine verilmiti, Hüzeyl de kendisini öldürmütü. Cahiliye

dönemi faizi kaldrlmtr. lk kaldrdm faiz ise, Abbas b.

Abdulmuttalib’in faizidir. Çünkü faiz bütünüyle kaldrlmtr. Kadn-

lar hakknda Allah’tan korkunuz! Çünkü siz onlar Allah’n emaneti

olarak aldnz ve Allah’n hükmüyle onlar eler edindiniz. Yatanza

kimseyi sokmamalar sizin onlarn üzerindeki hakknzdr. Bunu yap-

tklarnda ise, onlar cezalandrnz. Beslenmeleri ve örfe güre giyinme-

leri de onlarn sizin üzerinizdeki haklardr. Kendisine sarldnzda as-

la sapmayacanz bir eyi size braktm: Allah’in kitab! Beni size sora-
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caklar, ne diyeceksiniz? Orada bulunanlar öyle demi: ‘Tanklk ederiz

ki sen, tebliini yaptn ve yerine getirdin, nasihatini ettin.’ Sonra Hz.

Peygamber iaret parman önce göe, sonra insanlara dorultarak

öyle demi: ‘ahit ol ya Rab! ahit ol ya Rab! ahit ol ya Rab’

Sonra Hz. Peygamber, ezan okutmu, ayaa kalkarak öle nama-

zn klm, sonra kamet getirtmi, ikindi namazn klm, bunlarn

arasnda bir ey klmamt. Sonra devesine binmi, vakfe yerine gel-

miti. Devesinin karnn talklara, yularn ise eline alarak kbleye yö-

nelmi. Güne batncaya kadar ve sarlk kaybolup güne tam olarak

gözden ayrlncaya kadar vakfe yapmt. Hz. Peygamber ardna

Üsame’yi bindirmi ve ayrlmt. Devesinin yularm balamt. Nere-

deyse devenin ba, ayaklarna deecekti. Sa eliyle ise öyle diyordu:

‘Ey insanlar! Sakin olunuz!, sakin!’ Hangi daa gelse, yükselene kadar

ona biraz trmanyordu. En sonunda Müzdelife’ye geldi. Orada akam

ve yats namazlarm tek bir ezan ve iki kametle kld. Bunlarn arasnda

ise bir ey klmad. Sonra Hz. Peygamber, fecir douncaya kadar isti-

rahat buyurdu. Ardndan, aydnlk ortaya çknca tek bir ezan ve kamet

ile fecir namazn kld. Sonra devesine bindi ve Mear-i Haram’a geldi.

Orada kbleye yöneldi ve Allah’a dua etti, tekbir getirdi, tehlil getirdi,

Allah’ birledi, yoruluncaya kadar ayakta durdu.’

Hz. Peygamber, güne domazdan Önce devesini yola koydu, ve

ardna bu kez Fazl b. Abbas’ ald. Fazl, saçlar güzel, beyaz ve güzel

biriydi. Hz. Peygamber, devesiyle hareket ettiinde, oradan bir grup

kadn geçiyordu. Fazl, gözlerini kadnlara dikmi. Bunun üzerine Hz.

Peygamber, mübarek elini Fazl’m yüzüne koymu. Fazl, yüzünü çevi-

rerek dier taraftan kadnlara bakmaya balam. Hz. Peygamber de,

elini dier taraftan da Fazl’n yüzüne kapatm. Bir yere gelmiler, Hz.

Peygamber, devesini biraz hareket ettirmi. Sonra, büyük cemre yerine

çklan orta yola ulam. Sonra, aacn yannda bulunan Cemre yerine

gelmi. Orada yedi ta atm, her ta atarken tpk vadinin içinden at-

lan talarda olduu gibi tekbir getiriyordu.

Sonra Hz. Peygamber kurban kesim yerine doru hareket etti.

Orada, altm üç deve kurban etti. Sonra Ali’ye ii brakt ve Ali de ka-

lan develeri kesti. Böylece onu kurbanlarna ortak etti. Sonra her deve-

den bir miktar getirilmesini emretti, onlar belirli bir ölçüyle piirildi,
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Hz. Peygamber de piirilen ederden yedi, yemein suyundan içti. Son-

ra bineine binerek, Kabe’ye doru hareket etti. Mekke’de ikindi na-

maz kld. Zemzem kuyusundan su alan Abdulmuttalib oullarnn

yanna geldi ve öyle buyurdu: ‘Ey Abdulmuttalib oullar ! Kabnz
doldurunuz. nsanlar su almanza baskn gelmeyecek olsayd, ben de

sizinle beraber kovam doldururdum.’ Onlar da Hz. Peygamber’e bir

kova verdi, Peygamber de kovann suyundan içti.’

Cabir’in aktard hadis burada sona erdi.

Sonra konumuza dönersek, öyle deriz: Kran hacc yapan kimse

(bâtn yorumda) söz gelii oruç gibi herhangi bir amelde rablk nite-

likleriyle kulluk niteliklerini birletiren çimse demektir. Ya da ‘kran’

denklik hükmüyle Hak ile kulu herhangi bir özellikte bir araya getir-

mek demektir. Bu denklik, söz konusu eyde her birinin ayn paya sa-

hip olmas demektir. Buna örnek olarak, namazn Allah ile kulu ara-

snda bölünmesini verebiliriz. Bu da ‘kran’ saylr. frad hacc ise, u
ayetlerdeki duruma benzer: ‘Sana iten hiçbir ey ait deildir.’

26* Baka

bir örnek ayet ise ‘De ki, bütün i Allah’a aittir .’
264 Baka bir örnek ola-

rak, ‘De ki hepsi Allah katndandr’26*
ve ‘Bütün i Ona döner

’266
ayetlerini

verebiliriz. Böyle sadece kula veya sadece Hakka ait durumlar, bu hac-

ca iaret eder. Bu balamda kula özgü eylere örnek olarak u ayeti ve-

rebiliriz: ‘5izler Allah’a muhtaçsnz.’267 Baka bir örnek ise Allah’n Ebu

Yezid’e söyledii u sözdür: ‘Bana ait olmayan bir eyle bana yaklama-

lsn! Zillet ve yoksullukla!’ te hacda kran ve ifrad’n (bâtnî) anlam

budur. Bu meselenin açklamas, Allah izin verirse, ayrntl olarak ge-

lecektir.

FASIL ÇNDE VASIL

Temettü Hacc

Temettü yapanlar, iki ksma ayrlr: Temettü hacc veya ifrad hac-

c. slam bilginleri, temem hacc yapanlar hakknda görü ayrlna

dümütür. Bir ksmna göre temettü, evi Harem’in dnda olan bir
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insann hac aylarnda Mikat’ta umre için tehlil getirmesidir. Böylece

umrenin bütün fillerini tamamlar, sonra, ihramdan çkar, ardndan

ehrine dönmeksizin ayn ayda ve senede tekrar hac yapar. Bir ksmna

göre -ki Hasen’in görüüdür- ehrine dönse bile, ister hac yapsn ister

yapmasn, temettü haccn yapm saylr. Çünkü ayette belirtildii üze-

re, bu kiinin temettü kurbann kesmesi gerekir, Allah
‘umreden hacca

kadar temettü yapan kii kurban kesmelidtr
’268 buyurur. Hasen öyle de-

mitir: ‘Temettü hac aylarnda belirlenmi umredir.’

Baz bilginler öyle demitir: ‘Hac aylarndan baka aylarda umre

yapan ve arada kalan birisi olabilir. Hac ay geldiinde burada hac ya-

pan böyle bir insan temettü hacs saylr.’ bn Zübeyr ise, Allah'n

temettü haccn hastalk veya düman korkusu nedeniyle hac yapama-

yan kimseye emrettiini söyler. Bu ise, hacca niyetlenen kimsenin

düman tarafndan esir edilmesi veya Kabe’ye ulamas gereken dö-

nemde bir mazeretin ortaya çkmasyla gerçekleir. Ardndan Kabe’ye

gelir, sa’y eder, ihramdan çkar ve temettü tavaf yapar. Bu kii, gelecek

yla kadar hac yapm saylr. Sonra hac yapar ve kurban keser. bn
Zübeyr’in görüüne göre, mehur temettuda görü birliine varlmaz.

bn Zübeyr, unu da demitir: Mekkeli birisi Mekke’nin dndan
temettü haccna niyetlenirse, kurban kesmesi gerekir. Bilginler Mescid-

i Haram’da yerlememi kimsenin temettü hacc yaptnda görü bir-

liine varmtr.

Benim görüüm udur: Allah Teala, Tu hac, ailesi Mescid-i ha-

ram’da bulunmayan kimseye aittir
’269

demitir. Burada iaret yoluyla, ha-

c evine döndüü için terik günlerinde oruç tutmann caiz olduu kas-

tedilir, yoksa Mekkelinin temettü hac yapamayaca kastedilmemitir.

Çünkü bilginler, Mekkeli insann temettü hacc hakknda görü ayrl-

na dümülerdir: Bir ksmna göre yapabilir. Onlar, bu kiinin kan

borcu (kurban) olmadnda görü birliine varmlardr. Kamdan ise,

zikredilen ayettir ki, ayet yonma açktr. Bu insanlarn kurban kesme-

leri gerekebilecei gibi bedelini de ödeyebilirler. Bu bedel ise, terik

günlerinin tamamlanmasndan sonra tutulan oruçtur. Çünkü o,

Mescid-i Haram’n sakinlerindendir. Sonra, bu ayetten dolay, onlarn

Mescid-i Haram’m sakinlerinin tanm hakkndaki görü ayrlklarm

zikretmeliyiz. Bir ksmna göre Mescid-i Haram’m sakini Mekkeliler,

Tuvallar ve Mekke’ye bu kadar yakn yerlerden gelenlerdir. Bir ksm-
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na göre onlar, Mikat yerlerinin ve Mekke’ye daha yakn yerlerin ahali-

sidir. Bir ksmna göre ise, Mekke ile arasnda iki günlük yol bulunan

yerlerin ahalisidir. Bir ksmna göre ise, Harem’de yaayan, bir ksmma
göre ise sadece Mekkelilerdir.

Bence söz konusu insanlar, Kabe’ye gelen Harem’deki sakinlerdir.

-Çünkü orada bulunmayan kimse, hiç kukusuz, sakini deildir. Allah

Teala belirttiimiz gibi, ‘Mesc id -i Haram’n civarndakiler’ demi ol-

sayd, biz de Harem civar derdik. Çünkü bir ehrin civar, surlarnn

dndaki meralardr. Bu durumda mesafe olabildiince genilerdi. Al-

lah ise, zikrettii hususu ‘Mescid-i Haram’m sakinleri’ diye snrlamtr

ki, söz konusu insanlar burada yaayanlardr. Temettü, ihrama giren

insann iki ibadet arasnda ihramdan çkmasdr. Bunlar, umre ve hac-

dr. Bana göre böyle bir ey, yannda kurban getirmemi kimse için

olabilir. Kurban getirmi ve kran hacc için ihrama girmise, hiç ku-

kusuz ihramdan çkmakszn temettü yapmtr. Çünkü bu insan, ‘kur-

ban yerine ulatrmadan’ ihramdan çkamaz.

Temettü haccnn hükmünü zikrettikten sonra, bu ibadederle ilgili

kitabmz dayandrdmz hususlara dönebiliriz: ‘Allah, hakk söyler ve

doruya ulatrr!’270

Kukusuz hac aylar, bu hükme sahip ilâh mertebe ve zamandr.

Hakka özgü bir efendilik huyuyla ablaklanan kul, kulluun hakk ve

gerei olan nitelie döner ve sonra tek bir mertebede yine efendilik

özelliine döner. Böyle bir kul, temettü yapan kiidir. Bu kii. Rabbani

bir nitelik nitelenirken kulluk özelliine Rabbani bir nitelikle girerse,

kran hacc ve temettü hac yapm saylr. Temetm’nun anlam, kurban

kesmek zorunda kalmaktr. Kurban varsa -ki bu durumda insan ya

umre veya hac yapar- bu kurban kendisine yeteri idir. Ona kurban ge-

rekmez ve hacc bütünüyle geçersiz saylmaz. Hacc yalnz yapp ya-

nnda kurban getirmise, fesih yine yoktur. Burada, yerine ulatrmak

ayetinde geçen ‘-e’ hali beraberlik anlam tar. Bu nedenle kran hacc

yapan kii de ona dâhil olur. Çünkü Allah Teala öyle buyurur: ‘Umre-

yi hacca temettü eden kimse.’
271 Baka bir ifadeyle ayet, hac ile birlikte

umre yapan kimseyi de içerir. Öyleyse bu, hem kran haccn hem de

ifrad haccn anlam bakmndan kapsar. Yinelemek üzere ziyaret yapt-
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nda -ki en az ikidir- ziyaret hac anlamna gelir ve umre hacca katlr.

Baka bir ifadeyle, bu esnada hacda ne yasaksa umrede de yasaktr.

Hz. Peygamber, kran hacc için bir tavaf ve bir sa’y belirleyerek

bu durumu pekitirmitir. te bu birlik makam olduu gibi kulun

Rabbnin niteliini kazanmasdr. Maksat kul olursa, bu, Rabbin kulun

niteliiyle nitelenmesidir. Temettü hacc yapan kii, nefsinin hakkn

yerine getirmek için ihramdan çkar ve sonra hac yapabilir. Bu durum-

da onun temettuu, ‘Allah’n kendisini nur yapt’ veya Hakkn ‘duy-

mas ve görmesi olduu’ kiilerden biri olmas halinde. Rabbani bir ni-

telikle gerçekleir. Bu durumda tasarrufta bulunduu her eyde, Rab-

bani bir nitelikle tasarruf eder.

lâhî nitelikler iki ksma ayrlr: Birinci tür nitelikler, tenzihi gerek-

tirir. Bunlara örnek olarak el-Kebir ve el-Âlî isimlerini verebiliriz. Di-

eri ise, el-Mütekebbir, el-Müteali ve Hakkn kendisini niteledii kula

ait bütün nitelikler gibi, tebihi gerektiren niteliklerdir. Bu nitelikleri,

Haldun bize tenezzülü sayan kii, asl kula ait sayar. Baz kimseler ise,

bunlar Hakka ait nitelik sayar. Hakkn kendisini bilmediimiz gibi

bunlarn (kendisine nispetindeki) niteliini de bilemeyiz. Kul, bu nite-

liklerle niteleniinde kulluk halinde Rabbani bir nitelikle nitelenir. Bu

durumda ise, hakknda ‘tenzihi gerektirmez’ dediimiz bütün nitelikler

sadece Hakkn nitelikleri olabilir. u var ki kul onlarla nitelendiinde,

dil onun bunlar elde ettiini söyler. Gerçek ise, farkldr.

te bu, yolumuzun muhakkiklerinin beendii görütür. u var

ki, kimsenin bunu kantladn veya tam olarak incelediini veya bizim

gibi ortaya koyduunu görmedik. nsafla düünüldüünde, bu açkla-

ma zihinlerce anlalabilirdir. Çünkü kul, bu nitelii kendisi üretmedii

gibi Hak da kendiliiyle onunla nitelenmi deildir. Hak, peygamber-

lerinin bildirdii ve velilerine gösterdii gibi, kendisini bu nitelikle ni-

telemitir. Biz ise, bu nitelikleri aklî kantlarla kendimize ait olarak bili-

riz, Allah’a ait olarak bilmiyoruz. eriatlar onlar getirdiinde -ki O
vard vc biz yoktuk- bu niteliklerin asl bakmndan Allah’a ait olduu-

nu örendik. Sonra, onlarn hükmü bize kendisinden yayld. Bu nite-

likler, öyleyse, gerçekte Allah’a ait iken ödünç olarak bizimdir. Çünkü

Allah vard vc biz yoktuk. Nitelikler hakkndaki gerçek, belirttiimiz
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tarzda, kayna açk ve örenilebilir bir durumdadr. u halde sen din-

leyici, Hak ise konuan olursa, bu durum seni endielendirmesin.

Bu konuda sana bir ey söylendiinde, itiraz edene kar cevabn

u olmaldr. Benim söylediim ey, Allah’n kendisi hakknda söyledi-

idir. Allah ise, kendisiyle ilikilendirdii eyi en iyi bilendir. Biz, ken-

disini bize tantt tarzda O’na inanrz. nançlarn en güveniliri bu-

dur. Hak Teala, bu niteliin tarzn bildirdii insan, zevk ve tecrübe

bakmndan bu konuda Allah’tan gelen bilgiye sahiptir. Bu karm ol-

masayd, insan ve hayvan kark bir nutfeden (sperm) meydana gel-

mezdi. Öyleyse herkesi herkes ile ortaya çkartm, herkesi birbirine

katmtr. Böylccc, biz O’nunla zuhur ettik. (Bir yandan) O’nu (bir

yandan) kendimiz için zuhur ettik. Biz bir açdan O’na ait iken O bi-

zimle deildir. Çünkü O, zuhur eder; biz ise aslmz üzerinde (yokluk

halinde) kalrz. Gerçi biz, ayan- sabitemizdeki istidadmzla O’na bir

takm eyler verdik. Bunlar, Ar, Kürsü, akl, nefs, doa, felek, cisim,

yeryüzü, gök, su, hava, ate, donuk (cemad), bitki, hayvan, insan ve

cinler gibi perdelilerin zannna göre, bize ait kimi isimlerdir. Bütün

bunlar, tek bir hakikate ait farkl isimlerdir.

En güzel isimlerin ve yüce niteliklerin sahibini tenzih ederim!

Kukusuz sonluk ve ilklik niteliine kimin layk olduunu bilmitir:

Allah, Evveldir (lk), Ahirdir (Son), Zahirdir (Zuhur Eden) ve Bâtn-

dr (Gizli Kalan). ‘O, her eyi bilir.’
272 nsan, bu nitelikleri gerçek anla-

myla kendisine ait sayarak onlar gasp etmesiyle ‘zalim’ iken bunlarn

sahibini ve, onlar gasp etmi olduunu bilmeyii bakmndan da ‘cahil-

dir.’ Öyleyse zalimlik ve bilgisizlik niteliinin kalkmasn isteyen biri,

emaneti sahibine vermeli, gasp edilmi eyi sahibine brakmaldr. Bu

konudaki i oldukça kolaydr. Genel ise, öyle olmad halde, bunun

güç olduunu zanneder!
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FASIL ÇNDE VASIL

Fesih

Haccn feshi (niyet deitirmek), yannda kurban yokken insann

hacca niyetlenmesidir. Bu nedenle niyetini umreye çevirir, umre yapar

ve ihramdan çkar, sonra haccn yineler. Bir ksm bilginler bunun caiz

olduunu söylerken, bir ksm bunun zorunlu, bir ksm ise caiz olma-

dn söylemitir. Ben vacip olduu görüündeyim.

Umre, küçük hac demektir ve bu nedenle niyetin ona çevrilmesi

mümkündür. Nasl olmasn ki? Onun fiilleri, büyük hacc içerir. Büyük

haccm tavaf ve sa’yi umredeki tavaf ve sa’ye bitiiktir ki, bunlar iki

esastr. Bu yönüyle küçük hac olan umre, büyük hacda bulunur ve tek

bir ey haline gelirler. Bu nedenle kurban bulunmadnda fesh (hac

niyetinin umreye çevrilmesi) caizdir. Çünkü gelen kiinin kurban (ve

hediyesi), doal olarak kendisine geldii kimseye aittir. Kurban (ve

hediye) getirmediinde ise, ilk niyetiyle ona yönelen kimse yükümlü

deildir. Bu durumda temettü hacc yaplr, kurban kesilir ve bu zo-

runludur. Fakat insan, niyet ettii eye göre kastl olarak baka bir. ni-

yet yapmadkça kurbann sunmaz.

Hac niyetiyle ihrama girdiinde ise, el-Kebir’e yönelmeye niyet-

lenmi demektir, el-Mütekebbir’e deil. O, ‘küçük hac’ olan umre ko-

numundadr. Bu durumda, temettü haccnn gerektirdii kurban ke-

ser. Bunu ise, ya imkân bulduunda bir kurban olarak veya bu ziyarete

yöneldii kimse adna oruç tutarak yerine getirir. Oruç, onun adna bir

kurban saylr, çünkü oruç Allah’a aittir ve Allah, hacmin konuu ol-

duu kimsedir. Bu nedenle oruç kurban olmutur, çünkü o, bunu hak

eder. Hatta o, kurbandan Hakka daha layk bir hediyedir. Çünkü kur-

bandan Allah’a ulaan ey, kurban kesenin takva duygusudur. Orucun

ise bütünü Allah’a aittir. Öyleyse oruç kurban saylmada daha öncelik-

lidir.

Allah orucu kurban bulamayan kimse için belirlemitir. Kurban-

dan Hakka ulaan ey, takva duygusu olduu gibi kula ulaan ey de

sayesinde beslenmesini ve bedenini ayakta tutmay salayan eylerdir.

Bu durumda Allah, kulun yararm gözetirken bu kurbanda kendisine
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ait eyi ‘takva
5 saymtr. Kurban bulamazsa, Allah kuluna merhamet

eder vc oruç tutmasn vacip klar, çünkü oruç Allah’a aittir. Oruçtan

baka bir eyi ise, vacip klmamtr, çünkü kulun amellerinden Allah’a

ait olan oruçtur. Böylelikle Allah orucu kurban yerine koymu, hatta

oruç ondan üstün olmutur. nsan hacdayken (kurban yerine geçecek)

orucu -Allah’n kuluna bir merhameti olarak- üç gün tutar ve böylelikle

Allah’a bir ey getirmi olur. Bu gelite Rabbine sunduu hediyeyle ge-

len kii sevinir. te bu, bir bakma Allah’n kuluna efkatidir. Yedi gü-

nü ise, ailesinm yanna döndüü vakte ertelemi tir. Ailesine dönünce

Allah bu yedi günü kulundan alr. Çünkü dönüünde de kul Allah’a

döner. Allah, her nerede bulunurlarsa bulunsunlar, ailesiyle beraberdir.

Hac, ailesiyle beraberken Allah’ onlarla birlikte bulur. Bu durumda

yedi gün daha kurban niyetiyle oruç tutar. Allah da, ailesiyle veya her

nerede ise bu orucu (kurban olarak) kendisinden kabul eder. Çünkü

Allah her nerede iseler onlarla beraberdir.

Nispetler deise bile hakikatine tek olduunu gören kimse, fesih

bulunsa bile ortada bir fesih olmadn düünür. Buna örnek olarak

‘Attnda sen atmadn ayetini verebiliriz. Burada Allah olumsuziam,

sonra olumlamtr. Ayn ey, burada da geçerlidir: Sen niyetini dei-

tirdiinde onu deitiren sen deilsin! Nefsinde özel olarak hacc mü-

ahede eden kimse için küçük veya büyük hac helal olmamtr. Dolay-

syla niyeti çevirmek ve deitirmek söz konusu deildir. Bu durumda

insan, ilk niyeti üzerinde kalr, çünkü Allah ‘hacc tamamlaynz'274 bu-

yurdu. Öyleyse kul, neyi görüyorsa ona göre hareket eder. Birincisi,

yani niyet deitirmeyi dile getirip ondan uzak duran kiinin davran

daha yetkindir. Dolaysyla kul bu durumda niyet deitiren-deitir-

meyendir.

VASIL

Temettü Haccna lave

slam bilginleri, hac aylarnn dnda umre yapan sonra da hac

yapan kii hakknda görü ayrlna dümütür. Bir ksm, böyle bir
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insann umresinin ihramdan çkt ay olduunu söylemitir. Dolay-

syla bu kii, o ayda temettü yapar. Hac aylarnn dnda ihramdan

çktnda ise, temettü yapm saylmaz. Baz bilginler ise, bu insann

tavafnn hac aylarnda olmas gerektiini art görmüken bir ksm üç

avt Ramazan aynda, dördü evval’de olmak üzere tavaf ederse

temettü hacc yapm olaca kanaatindedir. Baz bilginler ise, hac ayla-

rnn dnda umreye giden kiinin -ister hac aylarnda tavaf etsin ister

etmesin- herhangi bir sorumluluu olmad görüündedir. Çünkü bu

kii, temettü hacc yapmamtr.

Bilmelisin ki. Hakkn isimlerinin bir ksm ortaklk anlam tarken

bir ksm ortak anlaml deildir. Birinci ksma örnek olarak el-Muiz ve

el-Müzil isimlerini verebiliriz. Ortak anlaml isimlere örnek olarak ise,

el-Alim, el-Habir isimlerini verebiliriz. Kul ortak anlaml lâhî isimler-

den birinin etkisi altndaysa, hac aylar dnda umre için ihrama giren,

umreyi ise hac aylarmda yapan kii konumundadr. Böyle bir durumda

el-Ahir ismine geçtiinde el-Evvel isminin bir hükmü bu kul üzerinde

kalr m? Dikkat ediniz! Bunlardan biri herhangi bir durumda ötekini

içerirse -örnek olarak el-Alim ve el-Habir’i verebiliriz- amelinde el-Ahir

isminin hükmü altnda bulunur. Çünkü o isim vaktin sahibidir ve sen

ilk vaktin senden ald eyden daha fazlasyla o isim tarafndan aln-

mndr (hükmü altna girmisindir). Sen (ile balama anlamndaki)

ilk inay ve bu esnadaki ismin etkin olduunu müahede edebilirsin.

Bu isim olmasayd, el-Ahir isminin bir hükmü olmayacakt. Buna ör-

nek olarak, namaza niyetin bata yaplmas ve bir daha namaz süresince

gözükmemesini verebiliriz. Halbuki namaz, ilk ismin etkisi ve gücü

nedeniyle (burada niyet) geçerlidir. Bunu müahede eden kimse, böyle

bir insann temettü hacc yaptn kabul etmez. Çünkü o sona deil,

balangç hükmüne göre hareket etmektedir. Bunu bilmelisin.

Bir insann temettü hacc yapmasn salayan artlar, bilginlerin

bir ksmna göre betir: Bunlardan birisi, umre ve hacc tek bir yolcu-

lukta birletirmektir. kincisi, bunun tek bir senede yaplmas, üçüncü-

sü umrenin bir yönünün hac aylarnda yaplmas, dördüncüsü haccn

umre tamamlanp ihramdan çktktan sonra yaplmas, beincisi ise va

tannn Mekke’den baka bir yer olmasdr.
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Tek bir yolculukta hac ve umrenin birlemesine gelirsek, bu du-

rumda insan davet eden iki ya da daha fazla isim veya iki veya daha

çok ismi kendinde toplayan bir isimdir. Nitekim bunu daha önce be-

lirtmitik. Bu tek yolculukta insan kendisini çaran eylere göre kar-

lk verir. (Bir ismin baka bir ismi içermesine örnek olarak) Söz gelii

el-Muni ismi insan davet edebilir. Bu isim çard kiide el-Muiz

isminin de hüküm sahibi olmasn içerir. Bir insan zengin olduunda,

izzet kazanr. Bu ise, el-Muiz isminden kaynaklanr. Öyleyse, burada

insan - el-Muni ismiyle izzer kazanmtr, çünkü on zenginletiren

isim budur. Ya da zenginlik nitelii bu insana izzet de kazandrmtr.

Ya da el-Muni ismi el-Muiz ismini içermi olmasayd, bu zenginlik

sayesinde izzet de ortaya çkmayacakt.

(kinci art olan) Tek yla gelirsek, yl zamann kemalidir. Bir yl

bütün mevsimleri içerir. Zamann kemali ise, Dehr’in sayesinde kemale

erdii ebediliin ortaya çkmasdr. Çünkü ezel ilk oluun, ebedilik ise

sonluun olumsuzlanmasdr. u halde iki uç kalmamtr. Dolaysyla

tek bir dehr vardr. Çünkü ezdin Hak ile ilikisi, genel için zamann

alemle ve geçmi zamann bizle ilikisine benzer. Bu nedenle ezelde fiil,

geçmi zaman kipiyle ifade edilerek insanlar ‘ezelde öyle yaptm, öy-

leydi’ derler. Kukusuz bu sözün tam olarak neye iaret ettiini bu ki-

tabmzda ve Ezel diye isimlendirdiimiz risalemizde açklamtk.

Umrenin bir ksmnn hac aylarnda olmas, insann Allah’n hakk

bakmndan Rabbine yönelmesi demektir. Bu yönelme, kulluun hak-

kna vefa göstermek demektir. Öyleyse, burada amelin bir yönü varken

orada da bir yönü vardr.

Dier bir art ise, haccn umre tamamlanp ihramndan çktktan

sonra balamasdr. Bu art ise, ibadetteki ihlas konumundadr ve bir

araya gelmeyecek olan iki kart anlaml ismin birinin hükmünden

çkmak demektir. Buna örnek olarak ed-Dar ve en-Naf, cl-Muti ve el-

Mai’ isimlerini verebiliriz.

Son art ise, Mekkeli olmamaktr ki, bu açktr. Çünkü kulun va-

tan kulluktur ve Hak kendisini davet etmedikçe bu vatandan çkmak

mümkün deildir. Kendisini çard vatan da bu kulluk makamn
içerse bile, kul Hak kendisini çarmadkça bu vatanndan çkamaz.
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FASILÇNDE VASIL
*

Kran Hacc

Bize göre bu hac, umre ve hac ile beraber yaplr. Umre yaplp

onunla birlikte hacca niyeclenildiinde (hac yapan insan) mürdif diye

isimlendirilir. Ayn zamanda o içerme yoluyla kran hacadr. Tek bir

ihramda hac ve umreyi birletirmek ise, kran hacc saylr. Burada, •

Kâbe’yi tavaf etmedikçe, yeniden balamak veya bir zaman sonra ba-

lamak birdir. Bir görüe göre tavaf etmedikçe denilmitir. Tavaftan

sonra ve rükûdan önce ise, mekruhtur. Rükû ederse, tavaf etmesi gere-

kir. Baz bilginlere göre ise, tavaftan sonra rükû ettikten sonra bunu

yapmaldr ve umre amelinden bir ey üzerinde kalmamaldr. Bunun

tek istisnas, umrenin fiillerinden tra olmann kalmasdr. Çünkü böy-

le bir insann umre yapmadnda görü birliine varmtr. Bunlarn

hepsi, baz bilginlere göre, kurban getirilmesi durumunda geçerlidir ki

ben de o görüteyim. nsan yannda kurban getirmediinde, onun hac-

c hakknda görü ayrlna düülmütür. Ayn ey ifrad hacc yapan

için geçerlidir. Baz bilginler haccn geçerli olduunu ve niyetin dei-

tirilmesinin farz olduu görüündedir. Baz bilginler ise niyet dei-

tirmenin (fesh) caiz fakat zorunlu olmad görüündedir. Baz bilgin-

ler ise, niyedendii hacc tamamlayp niyetini deitirmemesi gerektii

görüündedir. Bunlara göre kurban getirip getirmemesi birdir.

Temettü kurban kesmesi gereken kran hacc yapan kimse, çoun-

lua göre Mescid-i haram’da yerle ile olmamaldr. Bu görüe kar ç-

kan, bn Maceun’dur. Ona göre kran haccn yapan kii, kurban kes-

mesi gereken Mekkelidir. frad hacc ise, bu niteliklerden yoksundur ve

yalnz hac yapmak demektir. Sahabenin bilginleri, kurban bulunmad-

nda bu konuda görü ayrlna dümülerdir. Biz bu meseleyi daha

önceki bölümde açklamtk.

Kurban getirmeyenin haccnn caiz görenler, kurban getirdii tak-

dirde -aslnda Hac için tehlil getirilmise- hangisinin fazledi olduu'

hakkndaki görü ayrlna dümütür. Bir ksmna göre ifrad hacc,

bir ksmna göre temettü, bir ksmna göre ise kran hacc üstündür.
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Bilmelisin ki, mevcut var olamayaca gibi, ihraml da ihrama

girmi saylmaz. Umre yapmazdan önce insan ihrama girmitir. Sonra

önceki umrenin ihramna redif yapar. Bilginler bir görü ayrl ol-

makszn bunu caiz görmütür. hram, her iki amelde de bir rükündür

ve görü birliiyle bu kabul edilmitir. Bu noktadau görü daha kabul

edilebilirdir: Umre ve hac için tek bir tavaf, tek bir koma, tek bir tra

veya -bunu kabul etmeyenlere göre- tek bir ksaltma gerekir.

Kukusuz daha önce lâhî isimlerin hükümdeki giriiklii mesele-

sini açklamtk. Yine, baka bir ismin hükmünün karmad lâhî

ismin hükmünün nasl olduunu da açklanmt. Bu noktada, (sadece

umre veya hac anlamnda) tek yapan kii bütün fiillerin Allah’a ait ol-

duunu söyler. Kul ise, o fiillerin zuhur mahallidir. Bititiren ise, öyle

der: Fiiller bir açdan Allah’a ait iken bir açdan kendisinden çktklar

kimseye aittirler. Ortaya çk, baz kclamclarca ‘kesb’ bazlarnca ‘ya*

ratma’ diye isimlendirilir. Bütün bilginler, kuldan çkan fiilin Allah ta-

rafndan yaratldnda ve kulun kazanm ve yaratmas olmadnda
görü birliine varmtr. Ancak bunun kulda bir etkisinin olup olma-

dnda görü ayrlna dümülerdir.

Baz bilginler, yaratmann giiç yetirilende bir etkisinin bulundu-

unu söylemitir. Güç yetirilcn ancak ondan meydana gelir. Teklif ise,

onun nedeniyle kula yönelmi ve geçerli olmutur. Çünkü kul yapmaya

kadir olmasayd, yükümlü olmazd. ‘Allah bir nefsi yapabileceiyle yü-

kümlü tutar.'
276 Böylece kul, onu yerine getirmeye kadirdir. Bu kelamc-

lar, Allah’a ait kudretin kulda bulunduunu söyler. Burada ise
‘

Allah

bir kimseyi yapabileceiyle yükümlü klar'
276 ayetinden kant getirmiler-

dir. Bunu yapan kii ise, onda yaratlm olan kudrettir. Öyleyse Al-

lah’n kendisinden yerine getirmesini istedii yükümlülüü meydana

getirme kudreti kulda vardr.

Baz bilginler öyle demitir: Yaratlm kudretin mevcut-giiç geti-

rilen eyin yaratlnda etkisi yoktur. Kulun kendisinden ortaya çkan

fiildeki etkisi, sadece kazanmadr. Kazanm, kulun o fiili tercih etmesi-

dir. Kul ne zorlanmtr ne de o fiili yapmada mecburdur!

Allah ehline göre ise, yaratklardan ortaya çka fiiller, cz-Zâhir

isminden mümkünlerind varlklarnda ortaya çkan nispet ve bant-
lardr. Mümkünlerin istidatlar, kendilerinde ortaya çkan fiillerde ez-
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Zahir ismine etki etmitir. stidat yoluyla verme hakknda ‘o istidat sa-

hibinin fiilidir’ denilemez. Çünkü o özü gerei bunu gerektirmitir.

Nitekim bilgi, kendisinde bulunduu kimseye ‘bilen’ hükmünü verir.

Bilenin ‘bilen’ olmas ise, bir fiil deildir (nispettir). Öyleyse nedenli

zati gerektirmeler kendisinden zuhur eden kimseye nispet edilen fiiller

deil, ona ait hükümlerdir. u halde yükümlünün yükümlü olduu

yapma veya terk fiillerinden söz ederken, kendilerinde zuhur eden var-

ln -bakas deil- Halt olduunu biliriz. Bu durumda söz konusu fiil-

ler, daha önce zikrettiimiz gibi, tartma meydannda lâhî isimlerin

,

konumalar, sohbet etmeleri, isimlerin farkl hükümlerle belirli bir ni-

telikle nitelenmi mahalle yönelileri, birbirlerini etki altna almalar

hakknda belirttiimiz durumlarla ilgilidir. Buna örnek olarak, günah

veya hata diye isimlendirilen bir fiilin öznesine el-Afuv, el-Gaffar, el-'

Muntakim ve el-Muakib isimlerinin ayn anda yönelmesini verebiliriz.

Bu isimlerden birisinin o kiide hükmünü uygulamas gerekir. Çünkü

ayn anda bütün isimlerin onda hükmünü uygulamas mümkün deil-

dir. Çünkü bir yer o hükümler arasndaki kartl kabul edemez.

Kukusuz hüküm bakmndan baz hükümler dierlerinden üstündür.

lâhî mertebe ise, tektir.

Bunu örendiinde, bütün filleri Allah’a nispet etmede güçlük

çekmezsin! Nitekim bütün güzel isimler de Allah’a veya Rahman’a

nispet edilir. Bununla birlikte hakikat bir, hüküm deiiktir. Bunu fiil

diye isimlendirilen her eyde geçerli sayabilirsin. Böylelikle, yükümlü

olann ve yükümlü tutann kim olduunu bilebilecein gibi müahede-

ne göre bunlar hakknda konuabilirsin.

Altm dördüncü ksm sona erdi, onu altm beinci ksm takip

edecektir.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
ALTMI BENC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

FASILÇNDE VASIL

hram çin Ykanmak

Baz bilginler bunun zorunlu, baz bilginler ise abdest almann ye-

terli olduunu, baz bilginler ise ihram için ykanmann Cuma namaz

için ykanmaktan daha güçlü bir sünnet olduunu söylemitir.

Bilmelisin ki, bütün ibadetlerde iç (bâtn) temizlii, Allah ehline

göre vaciptir. u var ki yükümlünün (kul deil de) herhangi bir müm-

kün mazharda ez-Zahir ismi olduunu söyleyen kimse böyle düün-

mez, Çünkü o, temizlii vacip deil, sünnet sayar.

Allalî ehlinden bazlar ise, âlemin sahip olduu istidadn mazhar

belirledii gibi kendisinde zuhur edende de etkide bulunduunu düü-

nür. Bu etki, baka bir zuhurdan bir durum nedeniyle veya hayvan, in-

san, zorda kalan, yetikin, akll, deli gibi bir isimle ayrmasn salaya-

rak etkide bulunur. Bunu dikkate alan kimselere göre, bu istidat kendi

üzerinde bir hüküm belirledii gibi ona da bir isim belirleyerek öyle

demitir: hram için ykan! Baka bir ifadeyle toplaycln nedeniyle

temizlen ki, temizlik zatn kuatsm. Çünkü sen, bir takm fiilleri ken-

dine yasaklamak istiyorsun. O fiilleri yapmak hac veya umre diye isim-

lendirilen bu ibadete 'yakmaz. Öyleyse bunu bir temizlik eylemiyle

karlamak daha yerindedir. Çünkü sen bu temizlikle el-Kuddüs ismine

girmek iradesine sahipsin. Halbuki ona ancak kendi niteliiyle girebi-
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lirsin ki o da temizliktir. Nitekim ona kendi durumuyla girebilirsin.

Çünkü kavuma ve arkadalkta iliki arttr. Bu nedenle ykanma farz

olmutur.

Allah ehlinden bir ksm ise, ihramlya bütün fiillerin deil, Özel

baz fiillerin yasaklandn düünür. Bunlar, genel temizlik demek olan

ykanmann vacip olmad görüündedir. Çünkü bütün fiiller ona ya-

saklanmamtr, bu nedenle abdest yeterlidir. Abdest, bedenin sadece

belirli organlarn ykanmasndan ibarettir. Ayn ekilde insana da. ihram

esnasnda özel baz fiiller yasaklanmtr. nsan buna ramen ihram için

ykanrsa, ihram için ykanmak her eye ramen daha üstündür. Ayn
ekilde bâtn temizlik genelletirilirse bu da daha üstün ve erdemli bir

davrantr.

FASIL ÇNDE VASIL

hrama Niyetlenmek

Bir istisna dnda, bu konuda görü birlii vardr.

Engellemeye niyetlenmek, üzerinde bulunduun hal üzere kalman

demektir. Bu ise, sana nispet edilen ve sayesinde ödüllendirilecein bir

eydir. Sen somut bir ey yapmadn. Bu durum yükümlülükte yasak-

lamaya benzer. Ona ait isim ise, el-Mani’ ismidir.

Kast ve niyet, her zaman var olmayan bir eye yönelik olabilir.

Var olmayanlarda ise, iki durumdan birisi amaçlanr: Ya onu var er-

mek, ki olu demektir, ya da bir hükmü var etmek. Bu ise, nispet de-

mektir. Burada üçüncü bir maksat yoktur. Bir eyin kendisini var et-

meye örnek olarak ‘Bir eyi var etmek istediimizde
’277 ayetini verebiliriz.

Burada, yok iken o eyi irade etmektedir. ‘Onu ol deriz, o da olur.’
27*

Böylece yok iken irade edilen eyin varl ortaya çkar. Hükmün yara-

tlmasnn benzen ise -ki nispet demektir- u ayettir: ‘Dilerse sizi gide-

rir .

3279 Giderme, var olmayan ve Allah’n dilerse isteyebilecei bir ey-

dir. Allah dilerse, söz konusu eyin varlnn bal olduu art yok

eder ve onu ortadan kaldrr. Bu durumda ona madum (yok olan) de-
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niiir. Fail ise, bir ey yapmamtr. Bu durumda kastin konusu yokluk

olmu, bu sayede var olan bir ey, yolduk hükmü kazanmtr. Yoksa o

yok deildi. Çünkü yokluk hükmü var iken -ki hüküm' nispettir- mey-

dana gelemez.

Düündüünde, özel anlamda Allah’tan baka varlk olmadm
görürsün. Varlk ile nitelenen Allah’n dndaki her ey, özel bir nis-

pettir. lâhî irâdenin konusu, mazharlarda, yani belirli bir mazharda te-

celliyi izhar etmektir. Bu ise, bir nispettir. Çünkü Zahir (Hak) varlk

ile nitelenmeyi sürdürürken mazhar yoklukla nitelenmeyi sürdürür.

Tecelli ortaya çktnda ise, mazhar kendisine ait hakikatlere göre zâ-

hire bir hüküm verir. Bu durumda bu hakikatlerden -ki var olmayan

mazharda bu hakikatlerde bulunur- insan, felek, melek, ya da herhangi

bir yaratlmn ad zuhur edene verilir. Nitekim bu zuhurda Zâhir’e de

kendisine verilen bir isim döner. Bu balgamda ona yaratan, meydana

getiren, zarar veren, güç yetiren ve bu tecellinin verdii bir ismi örnek

olarak verebiliriz. Mümkünler ise, bulunduklar yokluk halindedir. Ay-

n ekilde Hak, varlk hükmüne sahiptir. Böylece mümkün için mazhar

ismi ortaya çkarken kendisinde tecelli eden için de ez- Zahir ismi orta-

ya çkar.

Bu nedenle öyle dedik: Allah’n dndaki her mevcut, hakikat de-

il, bir nispettir. Bir mazharn istidad, kendisinde zuhur, edenin yü-

kümlü olmasn salamtr. Bu durumda ona c

yap’ veya ‘yapma’ denilir

ve ikinci ahs zamiriyle o, ‘sen’ diye yükümlü haline gelir.

hrama niyet, (bir ey) ‘yapmama’ya niyetlenmek demektir. Baka
bir ifadeyle o, engellenmemesi mümkün bir eyi engellemeye niyet-

lenmek demektir. Bu durumda engellemek bir hüküm haline gelir. Bü-

tün yükümlülükler, bir takm hükümlerdir. hrama niyedenmek ise, bu

engellenmenin Allah’a yaklama amacyla yaplmasdr. Yaklama, var

olmayan bir eydir. Bu durumda onun hükmünün varlk sebebi, bu

engelleme saylr. Böylece kul için var olmamken bu engelleme ortaya

çkar ve bu esnada bir mazhar haline gelir. Bu ise, yaknlamann zirve-

sidir: Bir mazharda zuhur. Çünkü bu zuhur sayesinde mazharm hük-

mü kendinde zuhur edende (zâhir) ortaya çkar. Ayn ekilde yakla-

mann etkisiyle, kendisine olumlu karlk vermesiyle dua edenin hük-

mü dua edilende ortaya çkar. Allah öyle buyurur: ‘Kullarm beni sor

-
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chklarnda
,
ben çok yaknm, dua edenin çarsna karlk veririm .

5280

Çünkü duaya karlk, duadan sonra olabilir. Öyleyse dua eden kii,

ona karlk vermesini salamtr. Allah da insan ‘ihram
5

diye isimlen-

dirilen evini, yani Hacca davet etmitir. Bu özel nitelde ‘ihram’ diye

isimlendirilir. Kul ise, bu davete sesini yükselterek olumlu karlk

vermitir. Sesi yükseltmek, telbiyede tekbir getirmektir. Bu ise ‘Leb-

beyk, Allah’m! Lebbeyk! Kukusuz mülk ve hamd sana aittir. Senin

ortan yoktur
5

eklindedir.

FASIL ÇNDE VASIL

Niyet Telbiye Getirmeyi Gereksiz Klar m?

ekdci bilginler (r.a.), bu konuda görü ayrlna dümütür. Bir

ksmna göre hacda telbiye namazdaki ihram tekbirine benzer. Bu gö-

rü sahibine göre, namazda tekbir yerine geçen her söz yeterli olduu

gibi telbiye yerine geçen her söz de yeterlidir. Tekbire benzeyen her

söz Allah’n büyüklüünü dile getiren ifadelerdir. Bir ksm ise öyle

demitir: Telbiye lafzm söylemek zorunludur, çünkü Peygamber

‘Haccn uygulamalarn benden örenin5
buyurdu. Telbiye lafz da

Peygamber’in belirlediklerindendir ki, bu da ‘lebbeyk (buyur)
5
sözü-

dür. Nitekim Peygamber namazdaki ihram tekbiri olarak da ‘Allahu

Ekber (Adah en büyüktür)
5
sözünü belirlemitir. Böylelikle baz bilgin-

ler, Peygamber’in telbiye getirme tarzm söylemeyi vacip saymtr.

Hz. Peygamber’in getirdii telbiye öyleydi: ‘Lebbeyk, Allahümme,

lebbeyk! (Buyur, Ey Rabbim, buyur!) Hamd ve nimet sana aittir. Se-

nin ortan yoktur. Buyur, Rabbim, buyur! Mülk enindir, buyur! Se-

nin ortan yoktur
5 Baka bir rivayette ise ‘Lebbeyk, Halt lah5 baka

bir rivayette ise ‘Yaratklarn ilah
5

denilir. Öyleyse telbiyeyi böyle söy-

lemek bu bilginlere göre vacip iken bilginlerin bir ksmna göre

müstehapur. Bu lafzlarla söylemek ise daha üstündür ki ben de bü gö-

rüteyim.

Bilginler bu lafzn deitirilmesiyle ilgili olduu kadar, kendisine

bir ey ilave edip edilemeyecei hususunda da görü ayrlna dümü-
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lerdir. Ayn ekilde, telbiyede sesin yükseltilmesi hakknda görü ayrl-

na dümülerdir Id buna ihlâl denilir. Bir ksm onu vacip saymtr

ki, ben de bu görüteyim. Fakat bana göre, bir kez bunun yaplmas

yeterlidir. Birden fazla yaplmas ise, müstehap ve yerinde davrantr.

Baz bilginler, öyle demitir: Telbiye getirirken sesin yükseltilme-

si, cemaat mescitlerinde, bir ksmna göre ise Mescid-i Haram’n ve

Mina mescidinin dndaki mescitlerde müstehaptr. Telbiyede hakkn-

da görü ayrlna düülmütür: Acaba o, bir esas mdr, deil midir?

Baz bilginler, telbiyenin haccn bir unsuru olduu görüündedir ki,

ben de bu görüteyim, çünkü Allah öyle buyurur: ‘Benim davetime

karlk veriniz
™1 Kukusuz Allah bizi evine davet etmitir, dolaysyla

bizim de buyur dememiz gerekir. Sonra Allah’n yerine getirmemizi is-

tedii niteliklerle ile balamamz gerekir. Baz bilginler ise, telbiyenin

bir rükün olmad görüündedir.

Bilmelisin ki, mubah fillerin çounluunda uzaklama (ihram) ve

tasarrufu birletiren bu özel eylemle Allah’a yönelmek, belirli bir isme

ait özel bir niyettir. Bu niyette yönelme ise, Kabe’ye deil, ona davet

edene yönelnir. Bu davet, efendilik niteliiyle karm kulluk niteliiy-

le Allah’tan dolay yaplan bir davettir. Efendilik hükmü, bu ibadette

bir suretin yok edilmesi demek olan kurban keserken ortaya çkar.

Efendilik, ta atarken ortaya çkar ki o da bir ilâh fiilin nitelenmesidir.

Allah Tealâ
‘Onlar talad™2 buyurur. Rivayete göre blis, bu ta atma

yerlerinde birkaç kez Halil brahim’e kar gelmi, belirlenen eyin sa-

ys ve zaman hakknda onu yanltmtr. Efendilik, nefes aktarrken

ortaya çkar, çünkü o da ‘Sizin için boaltacaz’8Î ayetinde belirtildii

gibi ilâh bir niteliktir. Baka bir ayette ise ‘Rabbin fari oldu™4
ifade-

sinde de geçer.

Efendilik, Kabe’yi tavaf ederken ortaya çkar, çünkü tavaf, Kabe’yi

ihata etmektir ve Allah ‘O her eyi ihata eder
™4

buyurur. Efendiliin or-

taya çkt baka bir eylem ise, zikirdir. Bu zikir, ‘Beni zikredin ben de

sisi zikredeyim
'286 ayetinde geçer. Allah’n bizi zikretmesi, bizim kendi-

sini zikretmemizden daha büyüktür. u var ki biz, O’nu kendimizle

deil dc O’nunla zikredersek durum deiir. u var ki, O’nu kendisiyle

zikretmemiz daha kapsamldr: Bizim zikretmemizde biz ve O vardr.

O’nun zikrinde ise, sadece O vardr. Ebu Yezid’in huzurunda ‘

Rabbinin
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tutuu pek iddetlidir™
7
ayeti okunduunda öyle demi: ‘Benim tutu-

um daha güçlüdür.’ Burada kastedilen, Allah ile deil, nefsiyle tuttu-

unda kulun tutmasnn gücüdür. Bana göre Ebu Yezid’in sözü bu an-

lama gelir. Ebu Yezid ise onu farkl bir ekilde yorumlamt. Çünkü

kulun tutmas, rahmetten yoksundur ve onda herhangi bir ekilde

rahmet bulunmaz. Hakkn tutuu ise, her bakmdan tutulana dönük

bir rahmet tar. Çünkü Hak, tutarken de kuluna merhamet eder. Öy-

leyse kulun tutmas, daha iddetlidir. Çünkü kulda, tutulan kiiye dö-

nük bir merhamet bulunmaz. Bu efendilik hükmü, haccn dier baz

fiillerinde de ortaya çkar. Koma, yürüme, ilahiktan kendisine ait bir

nitelik tayan her fiili buna örnek olarak verebiliriz.

Kabe’ye yönelmek, Allah’a deil, Allah’tan dolay olduuna göre,

O’na kendiliinle deil Rabbinle yönelmeye çalmalsn ki, Hak kay-

nakl bir niyet sahibi olabilesin. Çünkü Allah baka bir evi deil, bu evi

amaçlam, kullarndan özel bir nitelikle ona yönelmelerini istemitir.

Bu özel nitelik, ihram giymek ve haccm bütün fiilleridir. Allah haccn

balangcn da sonunu da tavaf yapmtr. Böylelikle, evine ulama es-

nasnda balad eyle bitirmitir. Öyleyse Allah sana kendisine deil,

evine yönelmeyi emretmitir. Çünkü Allah onu maddi bir yönelme

yapt. Bu yönelite en yakn Mekke’de bulunan ev ile Kabe arasndaki

yer olan bir mesafenin almas söz konusudur. Halbuki Allah ‘Her ne-

rede olursan’ seninle beraberdir. Dolaysyla maddi bir yürümeyle se-

ninle birlikte olana ulaman mümkün deildir. Böylece Allah seninle

beraber olduunu sana bildirmitir.

Sonra Allah, senin ve hemcinslerinin bir benzeri olan yaratlm

evini sana gösterdi. Öyleyse sana evi göstermesi, O’nun senin nefsine

delil olmasdr. ‘Nefsini bilen Rabbini bilir.
5 Eve yöneldiinde, gerçek-

te nefsine yönelmisin demektir. Nefsine yöneldiinde ise kim olduu-

nu, kim olduunu örendiinde ise Rabbini örenirsin. Bu durumda

unu örenirsin: Sen O musun, deil misin? Gerçek bilgi bu esnada

ortaya çkar. Çünkü delil bazen delillendirilenden farklyken bazen ta

kendisidir. Öyleyse hiçbir ey kendisinden kendisini daha iyi göster-

mez. Sonra, ilikinin uzaklamasna göre delalet de uzaklar. u halde

insan, suret üzerinde yaratlm olmas nedeniyle Rabbine en yakn ka-

nttr. Bu nedenle Allah, ilikinin yaknl nedeniyle sana yalcndan hi-

tap ederek öyle der: ‘Kukusuz ben yaknm, bana dua ettiinde dua ede-
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nin çarsna karlk veririm.’
2** Baka bir ayette ise ‘Allah seninle tarta-

n duydu’2*9 buyrulur.

Kukusuz bölümün banda Kabe’nin bâtn yorumunda ortaya ç-

kan srlar zikredilmitir. Sonra, Kur’an Kabe’den söz ederken gecele-

meyle ayn kökten gelen beyt (ev) sözünü kullanmtr. Burada o, ade-

ta içinde geceleyen nedeniyle ev diye isimlendirilmitir. Çünkü gecele-

yen ey, evin yararlar içerisinde en büyük unsurdur. Buna örnek ola-

rak, ‘Hac Arafat’tr’ hadisini verebiliriz. Burada haccn en önemli ksm
kastedilir. Boylere .ar

i
geceleme hükmüne riayet etmitir, çünkü uyku,

gece gerçekleir. Uyuyan kii, bineini, canm, uykusu esnasmda koru-

yacak birine muhtaçtr. Çünkü o, uyankken bineini ve cann koru-

yabilir. Allah, burada gecelemeyi dikkate alp geceleme ise gündüz de-

il gece ortaya çkt için, bu mekâna ‘ev (beyt)’ adn verdi. Bir hadis-

te Hz. Peygamber ‘Uyurken elinizin nerede gecelediini (yebîtü) bile-

mezsiniz’ buyurur. Ahmed b. Hanbel, bilhassa uykudan uyanan kim-

senin, abdestte ellerini ykarken kaba batrlmazdan ö.nce ellerini yka-

mas gerektiiyle ilgili hadiste hükmü gece uyumaya balamtr. Gece

‘gayb’ demektir, çünkü Hak, kullarna tecelli ediinde zaman hükmünü

geceyle irtibadandrmtr: Geceleyin Rabbimiz iner. Hz. Pcygam-

ber’in mirac gece gerçekletii gibi ruhlar geceleyin miraç eder ve

aycüer geceleyin görülür. Bütün bunlar örenmi olmalsn. Bu ne-

denle Allah, bu mekâna yani Kabe’ye ev adn vermitir. aret edilen

eyi anla!

Allah Teala öyle buyurur:
‘

Allah’n hakkdr, insanlar üzerinde.’290

Bu ifade, bir unutmaya gönderme yapar. Burada Allah, ‘Adcmoullar’

demedi. ‘Evi haccetmek .’291 Yani cv olmas bakmndan bu mekâna yö-

nelmek. Böylecc sadece ismiyle yönelinen yerin dier yerlerden farkll-

na dikkat çekmitir.
‘Ona bir yol bulan kimse için .’191 Yani, kendisine

ulamaya güç yetiren kimse için. Bu nedenle Allah,
'

Ancak senden yar-

dm dileriz
’293

buyurur. Öyleyse çars nedeniyle ‘buyur’ diyerek ve sesi

yükselterek Allah’a olumlu karlk vermek, evden dolaydr. Çünkü ev

çarlan kiiden uzaktr. Allah ise, insan Evden davet etmi ve ona bu

evdeki tecellisini göstermek istemitir. Nitekim, kendisine ayetlerini

göstermek üzere kulunu da geceleyin yolculua çkartmt. Bazen bir

eyin talibe zuhur etmesi, kendi nefsine delil olabilir. Bu durumda

O’nun tecelli edip kulun kendisini görmesi, Hakkn ayetlerinden birisi
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saylr. Böylelikle Hak, kulun nefsine delil olur. bn Abbas’n görüü-

dür bu. Böylelikle telbiye getirirken sesi yükseltmek, bu duadaki eve ait

paydan kaynaklanr. Çünkü bu duada maksat olan odur. Dolaysyla

ev, ‘özel yüz’ üzerindeki bir perdedir.

Muhammedi bir müahede sahibiysen, Hz. Peygamber’in getirdii

telbiyeye ekleme yapma! Böylece Hakk Peygamber’in gözüyle görür-

sün. Çünkü onun telbiyesini getirirken Hak sana Peygamber’e tecelli

ettii gibi tecelli eder. Kukusuz onun Allah’ en iyi bilen yaratk oldu-

u kesindir. Allah’ bilmek ise, tecelli kaynakldr. Allah sana burada te-

celli etmitir. Sen ise, O’na gözlerin yetkini olan Peygamber’in gözüyle

bakmsmdr. Çünkü Peygamber Allah’ bilenlerin en yetkinidir. Allah,

kendisini bildii ölçüde müahedede kuluyla beraberdir.

Bu telbiyeye ilave yaparsan, hiç kukusuz ortak komu saylrsn.

Çünkü sen ona baka bir telbiye eklemisindir. Halbuki sen, toplamn

tekliin vermedii bir hükmü verdiini biliyorsundur. Dolaysyla sen,

Hz. Peygamber’in telbiyesini tam yapp sonra ona bir ey eklediinde,

ona bir ey eklemeyen adna gerçekleen eyin senin adna gerçeklee-

ceini zannctmcmclisin! Böyle bir söz söylemek, ilerin hakikatlerini

bilmemektir. Dikkat ediniz! Hz. Peygamber bu telbiyeyi söylemi ve

ona bir ey eldememi, kendisiyle beraber telbiye getirene de tepki gös-

termemitir. Dolaysyla onu yerine getirmesi anlamsz olmamtr. Sen

de, (Peygamber’e) uymay esas al ki, kul olasn! Kullukta herhangi bir

hüküm icat etme. Çünkü kullukta bidatçilik etmekle ‘rab’ haline gelir-

sin, çünkü Allah el-Bedi’dir (yaratan).

Kardeim! Hakikatine uyarsan, onunla yürürsün. Ona ortak ko-

arsan, onu takip edemezsin. Çünkü ona ortak koulamaz. Böyle bir

ey yaparsan bilgisizlie düersin. Çünkü varlkta ortaklk yoktur, var-

lk Hakkn suretine göredir. Hak ise, ortaksz-birdir. Öyleyse ortakl-

n dayana olan bir kaynak yoktur. Ortaklkla ilgili bu ikazmz iyi

ören! Çünkü bu, benden bakasndan duyamayacan bir husustur.

nsan ortak koarken ortan bulunmadn bilir. Bununla birlikte in-

san etkisi altna alan ey, yaratlndaki korkaklktr. Hakkn orta ya-

ratlmta bir nitelik olarak var etmesi yönünden insan korkuya kaplr.

Halbuki o, kutsi bir hadiste dile getirilen ‘Ben ortaklktan en münezzeh

kimseyim; kim bakasn ortak yapt bir amel yaparsa ben o amelden
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uzam’, ifadeyi bilmemektedir. Böyle bir insan irk komutur. Halbu-

ki Allah ortakln geçerli olduunu veya ortan var olduunu söyle-

memitir. Çünkü onun var olmas mümkün deildir, çünkü iki ortan

her birinin pay, Allah nezdinde belirlenmitir, bunu bilmeseler bile,

Öyleyse sen irk komaktasn. Gerçekte ise ortaklk yoktur. Çünkü i

bir’den ortaya çkar.

te bu gerçektir

Onu söylenen yenilmezsin/

O’ndan baka ne var ki!

Bu verilmi bir örnektir

Bir ortan var olmas, imkânszn varln var saymaya benzer,

Onun varl, sadece farazidir.

Hacda niyet, Ev’e gitmeye niyetlenmektir. Ev, ekil bakmndan

dört rüküniüdür. Birinci yapmnda ise üç rükne sahiptir. Niyet de

mezheplerin çouna göre evin ekline göre ortaya çkmtr. Böyiece

haccn rükünleri dört olmutur: hram, vafke, koma, ifaza tavaf. n-

sanlarn büyük ksmnn kabul ettii düünce budur.

lle halinde evin yapsn dikkate alan bilginlere göre ev üçgendir.

Bunlar, ifaza laccn farz görmez. Büylece ev, köeleri denk üçgen ek-

linde kabul edilir. Bu bilgin, evi ekenar deil ikizkenar bir üçgen ek-

linde kabul eder. Ekenar olmas mümkün deildir. Öyle olsayd, her

ikisinin de benzeri olaca için, iki topuu (kenar) ayracak kimse ol-

mazd. Halbuki iki kenarn denk olup onlarn ayrlmas gerekir. Bu iki-

si ise eller ve avuçlardr. Bunlar topuk diye isimlendirmemizin nedeni,

dayanma anlam tamasdr. ki avuca dayamid için, iki diyarda, ya-

ni cennet ve cehennemde emrin hükmü onlara döner. Bu ikisinden

baka bir yer de yoktur. Bu nedenle topuk ismi daha uygundur. ‘Topuk

topua kavuur .’294 Öyleyse bir denkliini olmas gerekir ki bütünden

kendisine yönelmek mümkün olsun.

Böyiece bu dörde bir ey ekleyip rükün saylmamtr. Sona baltan

kii ise, evin eklinin ve suretinin dna çkar. Böyle bir insan, bir eyi

arayp da ona benzeyeni gördüünde c

bu odur’ diyene benzer. Halbuki

bu doru bir yorum olsa bile, kukuda bu zuhur onun adna ortaya
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çkmamtr. Çünkü suret kendisine tank deildir. Burada hac ile

amaçlanan evin suretini kastediyorum.

FASIL ÇNDE VASIL

Namazdan Sonra hrama Girmek

Farz ya da nafile namazdan sonra ihrama girmek, bilginlere göre

müstehaptr. Baz bilginler, ihram için iki rekât nafile namaz klmay

daha uygun görür ve bu davran, onlara göre daha yerindedir. Çünkü

Hz. Peygamber’in sünneti, namaz klmakt ve sünnete uymak daha ye-

rindedir,, bu nedenle de sünnet oldu. Hz. Peygamber, ‘Hacdaki uygu-

lamalar benden örenin’ demiti.

ihrama namazdan sonra girilmesinin nedeni, namazn helal ve ha-

ram klna arasnda bulunan bir ibadet olmasdr. Namazda (namazn

dndaki davranlar yasaklayan) haramlk tekbir, helalletiren ise, se-

lam vermektir. Böylelikle namaz, (ihramn anlam nedeniyle) hac ve

umreye benzer. Çünkü hac ve umre, helal ve haram yapma uçlar ara-

sndaki iki ibadettir. Bu sayede namaz ile bu iki ibadetin arasndaki

iliki ortaya çkmtr. Ayrca namazda Hak kendisiyle birlikte kulunu

da eit ölçüde var sayarak kendisine özgü bir ksm beliriedii gibi sa-

dece kuluna özgü bir pay da belirler. Namazda Rab ile kul arasmda

ortakln gerçekletii ara bir durum da vardr. Çünkü namaz bir ta-

km söz ve fiillere dayal bir ibadet olduu gibi hac da bir takm söz ve

fillerden ibarettir. Hacda bulunan yüceltme sözleri Allah’a ait iken hor-

luk, yoksunluk ve ezildik kula aittir. Hacda Hak ile kul arasmda ortak-

ln ortaya çkt diller ise, bir berzahtr. Böylelikle, namaz ile hac

arasmda dier ibadedere göre daha çok iliki ortaya çkmtr, çünkü

(söz gelii) oruç helal ve haram klma uçlar arasmda bulunsa bile,

(namaz ve hacdaki gibi) söz vc fiil içermez.

Sonra, ihrama girecein yerde ein bulunuyorsa, ihrama girmeye

niyedendiinde einle ilikiye girmen uygundur ve bu da bir sünnettir.

Sonra, boy abdesti alp, namaz klar ve ihrama girersin. Çünkü hac,
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namaz ve cinsel iliki arasndaki iliki, her birinin haram ve helal yapma

uçlar arasnda bulunmasdr. Hak, bu ibadetlerdeki ilikiyi dikkate ala-

rak öyle buyurdu: ‘Namaz, özellikle de ikindi (orta) namazn muhafaza

ediniz.’198 Bu ayet, bir önce ve bir sonra gelen nikah, boanma ve ölüm

nedeniyle (dul kalan ein) süre beklemeyle ilgili ayetlerinin arasnda

gelmitir. Görünüte ayetlerin yeri buras deildir ve görünüte bunlar

ile zikredilen eyleri bir araya getirmeye uygun bir yön yoktur. u var

ki her ikisinin de öncesinde ve sonrasnda helal ve haram klma uçlar

arasnda bulunmas bir iliki kurar.

Allah, kendisini uyard konularda kuldan unu ister: Kul, dta
kendinden ortaya çkan bir fiili yerine getirirken bu fiilin failinin Allah

olduunu bilmelidir. Çünkü kutsi bir hadiste Allah, ‘Ben kulumun

görmesi ve duymas olurum, benimle duyar, benimle görür ve benimle

yürür’ der. Namaz hakknda ise, öyle buyurur: ‘Allah kendini öveni

duydu.’ Burada Allah, (hamdle ilgili) sözü kendisine deil, kuluna nis-

pet etmi, halbuki ‘kulunun diliyle’ dememitir. Böylece ihram, hareket

ve durularndaki farkl hükümleriyle kulun dikkatini sürekli Rabbiyie

olduuna çekmek için, namazdan sonra geldi. Böylelikle kul, yalnz

ibadet ederken deil, bu bilinçle de sürekli ibadet halindedir.

Allah kendisini hakikatler ile izhar etti

Varlklarn hakikatleriyle, O’na ibadet ediniz

Ona ibadet edersen, abid olan sen deilsin!

Sözüme bak, belki uyanrsn!

yice düün! Çünkü Allah Peygamber’ine, ‘Attnda sen atmadn,

fakat Allah att
5296 bouna demedi. Bilakis bunu sen ve senin gibiler iin

görünür durumunun niteliini örensin diye söyledi. Öyleyse kul için

ihram Hak için tenzihin bir benzeridir. Hak ile ilgili tenzih, ‘öyle de-

ildir, böyle deildir’ eklindeki yarglardr. Çünkü Allah, ‘O’nun ben-

zeri bir ey yoktur™7
buyurur. Baka bir ayette ise, ‘zzet sahibi Rabbini

onlarn nitelemelerinden tenzih ederim
5298

buyurur, izzet, imtina demek

iken tespih tenzih demektir. Tenzih, kendisiyle ilikilcndirilcn e. çocuk

ve benzeri eylerden uzaklk demektir. hram engelleme, cinsel iliki-

den uzaklk ve ari’nin belirledii davranlardan ‘münezzehlik’ vc
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uzaklamak demektir. Ayrca ihram, insan bu fiilleri yapmaktan al

koymak demektir.

FASIL ÎÇNDE VASIL

hram Mikat’nn Hacca Nispeti: Hz. Peygamber
Nereden hrama Girerdi?

Baz bilginler, Hz. Peygamber Zulhuleyfe’de, bazlar binei her

nerede durduysa orada, baz bilginler ise çöle ulatnda ihrama girer-

di demitir. Her bilgin, Peygamberin tehlil getirdiini duyduu vakit-

ten söz etmi ve haber vermitir. Raviierin bir ksm, Peygamber’in

Mescitte namazn ardndan tehlil getirdiini, baka biri bineine ku-

rulduunda, baka biri ise çöle ulatnda tehlil getirdiini duymutur.

ekilci bilginler ise, Mekkeli insan ihrama girdiinde Mina’ya doru
yol almaya balamadkça tehlil getirmeyeceini söylemitir.

Bana göre dorusu, ihrama girildiinde namazdan sonra tehlil ge-

tirmektir. Sonra insan, yol almaya balar ve telbiyede katettii belir-

lenmi her vakitte tehlil getirir. Çünkü dua hacdaki bütün fiillerle ilgi

ldir. Öyleyse telbye bu duaya karlk vermektir. Böyle yaptnda
hacda yaplmam bir fiil geride kalmaz. Öyleyse telbiye, Haldun ken-

dini çard fiilleri tamamlayncaya kadar kesilmez. Bu mesele ara-

trmaya deer bir husustur. u var d ari’den gelen bir nas telbiyenin

kesilme vaktini belirlemi olabilir. Bu durumda insan o nassn snrnda

durmaldr. Çünkü Peygamber, ‘Haccn uygulamalarn benden Öre-

nin’ buyurdu.

Allah ehline göre dua, uzaktakini çarma ve illet gözüyle nida et-

mektir. Çünkü karlk vermek, bulunulan yerde uzakl dile getirir.

Bu nedenle nida ve çar, bu uzaklktan yaknlamay istemek demek-

tir. Öyleyse karlk vermek, davetine icabet ederek kulun Hakka bir

müjde sunmasdr. Çünkü Hak, bu nispetleri ortaya çkartan bir ekilde

kuluna tecelli etmitir. Bununla birlikte bu karlk vermedeki mutlu-

luk, kula aittir. Fakat Allah insanlar ve cinleri kendisine ibadet etsinler
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diye yaratt ve bu nedenle Allah onlar yaratl gayelerine davet etmi-

tir. Davete icabet etmek kadar etmemek de mümkündür. Bu nedenle

icabet, davetçiye çarsnn duyulmu, emrine itaat edilmi olduu

hakknda bir müjdedir. Halbuki çary duyan bakalar direnmi ve

olumlu karlk vermemitir.

mkân bulduu halde hacc geciktirmeyi kabul edenlerin görüü

de bu konuya girebilir. Her balcmdan uygun olan, imkân varsa ve en-

geller yoksa, hacc hemen yerine getirmektir. Bu bak sahibi, ‘Rableri

onlar kendinden bir rahmet ve honutluk ile müjdeler1299
ayetini olumlu

karlk vermenin ödülü sayar. Allah Tcala
c
dünya ve ahrette onlar adna

bir müjde vardr’300 buyurur. Bu da, Hakkn ibadetlerle çarsna olumlu

karlk vermeyle onlarn müjdelerini pekitirir. Onlar, ‘buyur’ der. Ya-

ni, bizi kendisine davet etliin ve kendisinden dolay yarattn eye

olumlu karlk veriyoruz. Böylelikle Hakkn çars, sonuçsuz kalmaz.

Sonra onlar, yükümlü olduklar davranlaryla yükümlü olduklar

tarzda davete icabeti gerçekletirirler. Bu ise, amellerin kendilerine nis-

peti ve onlan ellerinde ina edene ve uygulayana bakarak, amellerini

görmemekle yaplr. u halde onlar, ‘amel sahipleridir’ ve ‘amel sahip-

leri deildir.’ Gerçekte de durum böyledir. Kullar bilse de bilmese de

gerçek böyledir. u halde bu durumu bilen kii, bilmeyenden üstün ve

erdemlidir. ‘Allah sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri

derece bakmndan yükseltmitir, Allah yaptklarnzdan haberdardr,

dilediini doru yola ulatrr.’

FASIL ÇNDE VASIL

Mekkeli Bir insan Hac Olmakszn
Umre çin ihrama Girer mi?

Bilginler böyle bir nisann ihramdan çkmasn gerekli görmütür.

Onlarn bu konudaki kandarn bilmiyorum. Bilginler, ihramdan çk-

madnda ne yapmak gerektii hususunda da görü ayrlna dü-

mülerdir. Bir ksm kurban kesmesi gerektiini ileri sürerken, bir ks-

m bunu telafi edemeyeceini söylemitir. Ben, onlarn bu konudaki
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kantlarn inceledim ve (dikkate deer) bir kant olmadklar görüüne

ulatm.

Mekkeli bir insann umre yaparken evinden ihrama girmesi caiz-

dir. Nitekim -hac için ihrama girerken de böyle yapar. Böyle bir insan

umrenin tavaf, sa’y, tra olmak ve saç ksaltmak gibi bütün fiillerini

yapar ve sonra ihramdan çkar ve ona bir yükümlülük yoktur. Çünkü

Peygamber, hac ve umreye gitmek isteyenler için ihrama girilecek yer-

leri belirlerken hac ve umre arasnda ayrm gözetmemi ve öyle bu-

yurmutur: ‘Mekkeliiern ihrama girme yeri evleridir.’ hrama giren in-

san haccn unsurlarndan yapmas gerekeni yapaca gibi umrenin un-

surlarndan da neyi yapmas gerekiyorsa onu yapar. Peygamber, hiçbir

ekilde ihrama girmeyi ve ondan çkmay birletiren bir durum belirt-

memitir. Ancak, Mckkeliler için olmasa bile, hariçten gelenler için

bunu belirlemitir. Abdurrahman b. Ebu Bekir’e öyle demitir: ‘Aie

ile birlikte Ten’îm’e çk.’ Bunun nedeni, hayzl olduu için yapmad
umrenin yerine bir umre için ihrama girmesini salamaktn Aie, Mek-

keli deildi. te bu, vardklar görüte bilginlerin kantdr. Halbuki bu

kant, oldukça zayftr ve böyle bir konuda Mekkeliler hakknda bir ka-

nt saylamaz.

Mekkelilerde hikmeti uygulayacamz en doru yorum udur: Bir

Mekkeli ihrama girdiinde, Harem’in dna çkmamaldr. Çünkü o

Allah’n harem’inde bulunmaktadr ve dolaysyla bir müahede kullu-

u içindedir. Bulunduu yer, ‘kul’dan baka bir ey olmasna imkân

vermez. Sonra, bu kulluu ihram giyerek pekitirmitir. Öyleyse Mek-

keli Harem içinde ihramldr. Bu ise, kulluu pekitirir ve Rabl yü-

celtir. Harem’in dna çktnda ise, derecesi eksilir. Halbuki ondan

istenilen ey, faziletteki arttr. Dikkat ediniz! Mekkeli olmayan biri,

Harem’in dna çktnda orada ihrama girer. Halbuki çkarken ken-

disinden istenilen ey, ihramsz (ihram esnasnda yasaklanan davran-

larn serbest olmas) kalmak deildir. Sonra, ihraml bir ekilde hareme

girer. Böylelikle fazilete fazilet ekler. Bu nedenle istenilen ey, arttr.

Binaenaleyh Mekkeli, Allah’n haremindedir. Baka bir ifadeyle

mekân bakmndan Allah’a yakndr. Öyleyse, yaknlk onun evi ve

mertebesi iken niçin ondan ayrlsn ki? ari böyle bir ey düünmekten
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münezzehtir! Ayn ekilde bunu söylemek ve bunu öngörmek de

mümkün deildir.

Mekkeli olmayann himmeti, Harem’in dnda bulunan vatanna

baldr. Bu nedenle o, umrede ihram giymek için Mekke’nin dna ç-

kar. Himmeti orayla ilgili olduu için, bu durum onun için bir ceza

saylr. Çünkü böyle bir insan Allah’n harem’inden ayrlma niyetinde

ve Harem’in dndaki vatann arzulamaktadr. Böylelikle daha üstün

bir yerden daha deersiz bir yere çkar. Allah’n komusu nerede, onun

komusu nerede! Kukusuz Allah, komu hakknda tavsiyede bulun-

mutur. Hz. Peygamber bir hadisinde ^Cebrail bana komu hakknda o

kadar tavsiyede bulundu ki, onu mirasç yapacak zannettim’ buyurur.

Yani komuyu variste yaknlara katacak zannettim. Ayn ey, hacda da

geçerlidir.

Haccn uygulamalarndan görü birliine varlm bir husus, Ara-

fat’ta vakfedir. Arafat ise, Harem’in dndadr. Hz. Peygamber’in Ara-

fat’ta vakfe yapmay Harem’in dnda olduu için emrettii sabittir.

Öyleyse ihram giyen insann (baz eylerden mahrum iken baz eylerin

ona serbest kalmas anlamnda) helallik ve haramlg bir araya getirme-

si kaçnlmazdr. ari bunlardan herhangi birisine yönelmemitir. Mak-

sad o olsayd, hiç kukusuz onu açklar ve insanlar karanlkta brak-

mazd. Bilakis Hz. Peygamber ihrama giri yerleriyle ilgili belirttiimiz

hususlar açklam, hac uygulamalarm belirlemi, onlar ve hallerini,

mekân ve zamanlarm saptamtr. Allah, nefslerimizin doruluunu

bize ilham etsin, bizi uyan ve örnek alanlardan eylesin!

Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.

FASIL ÇNDE VASIL

Hac Telbiyeyi Ne Zaman Keser

Baz bilginlere göre günein Arife günü batmaya yöneldii zeval

vaktinde telbiye kesilir. Baz bilginlere göre ihramh, bütün Akabe ta-

larn attnda bitirir. Baz bilginlere göre ise, Akabe talarnn ilkini
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attnda bitirir. Bu konudaki görüümüzü daha önce zikretmitik. Bi-

zim görüümüz, harcn bütün fiillerinin yaplmasndan sonra brakl-

masdr. Dolaysyla telbiye hac bitirildikten sonra biter. Çünkü Allah

haccm fiillerinden üzerinde kalan yerine getirmesi için insan çarr ve

bu çarya icabet zorunludur. Öyleyse Hz. Peygamberden bu konuda

herhangi bir rivayet gelmemitir. Bu konuda bize ulaan nihai ey, gü-

ne batmaya yöneldikten sonra Hz. Peygamber’in telbiye getirdiini

kimsenin duymaddr. Baka birisi ise, Hz. Peygamber’in Akabe

cemrelerinden ilk ta attnda telbiye getirdiini duyduunu aktarr.

Baka bir ravi ise, Hz. Peygamber’in Akabe cemrelerinin son tan at-

tktan sonra telbiye getirdiini duyduunu söyler. Bu ravilerin her biri,

ihram esnasnda hacda tehlil getirmeyle ilgili sözlerinde olduu gibi,

duyduunu söyledii konuda da hakldr. Hepsi, zikrettikleri hususta

güvenilir kimselerdir. Çünkü Hz. Peygamber, ihramlnm konumaya

ve zikre imkân bulamayaca ekilde, telbiyeyi ara vermeksizin hacca

bititirmeyi emretmedi. Bilakis Peygamber, bazen telbiye getirir, bazen

zikreder, bazen dinlenir, bazen yemek yer, bazen hutbe okurdu. u
halde telbiyenin sürekli yaplmas, emredilmedi. Bununla birlikte, ih-

raml telbiyeyi artrsa bile, hac zaman esnasnda ara vermesi zorunlu-

dur. Bütün bunlarda görü ayrl yoktur. Bize göre umre yapan kii

de, 'umrenin fiilleri tamamlanmadan umre telbiyesini bitiremez. Umre
için ihrama giren kii, ihramdan çkar diyenlerin bir ksm öyle demi-

tir: Mescide, yan Harem’e geldiinde telbiye sona erer. Bir ksm ise,

tavaf baladnda telbiye biter demitir.

Bilmelisin ki Hak, hac ve umrenin fiillerinden her hangi birine

balayan insan dier fiilleri yapmaya da davet eder. Bunun böyle ol-

mas zorunludur. Balangçta bir fiili yapmaya yönelmek mecbur ise,

hepsini yapana kadar bütün filleri yapmak da zorunludur. Çünkü ih-

rama giren kii ihrama girerken hacca girmitir, fakat telbiyeyi kesme-

mitir; Kabe’yi tavaf etmi, telbiyeye ara vermemitir; Safa ile Merve

arasnda komu, telbiyeyi kesmemitir; Arafat’ta vakfe yapm
telbiyeye ara vermemitir. Baz farz fiillerin gözetilmesi, dierlerinden

daha önemlidir. Ayn ekilde, baz sünnetlerin gözetilmesi de baz sün-

netlerden önemlidir. Bu durum, dikkate alnmas zorunlu bir nas yoksa

böyledir.
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Farzlarn yaplmasnda Allah'n davetine icabet edilirken sünneder

yaplrken Peygamberin davetine icabet edilir. Çünkü Allah öyle bu-

yurur: ‘Ey man edenler! Sizi çardklarnda Allah’a ve Peygamber’ine ica-

bet ediniz.™1 Çünkü Peygamber Allah'n emriyle davet eder ve bu du-

rumda icabet edilen gerçekte Allah’tr. Hz. Peygamber, namaz klarken

çard birinin çarsna karlk vermemesi üzerine kendisini azarla-

m, adam ‘Ey Allah’n Peygamberi namaz klyordum. Peygamber ise

öyle demitir: ‘Allah’n u ayetini duymadn m: Si^i çardnda Al-

lah’a ve Peygamber’ine icabet ediniz.™
1 Telbiye, bir ibadettir. Haccn fiil-

leri ise, ya sünnet ya da farzdr.

nsafl davranrsan sana gerçei açkladm, artk onu takip et. u
var ki, Peygamberden bu konuda gelen bir nas varsa onu benimsemeli-

sin. Bavurulacak ey, nastr.

Bu noktada ariflere gelirsek, onlar dünyada ve ahirette telbiyeyi

kesmez. Çünkü onlar, sürekli Hakkn kalplerinde ve neftlerindeki ça-

rsn duyar. Öyleyse onlar, Hakkn davet ettii eye göre bir halden

bir hale geçerler. Gerçek müminler de dünyadaki bütün davranlarn-

da eriatn kendilerini çard eye göre hareket ederler. Bu çarya

icabetleri, kendilerini harama dümekten korur. Öyleyse onlar da, Rab-

lerinin çarsna icabet etmeleri nedeniyle, bir halden bir hale intikal

eder. u halde çaran her zaman Allah’tr. Arif ise, kula perdeli ol-

mayan kimsedir ve bu nedenle her zaman olumlu karlk verendir. Al-

lah, bizi kulam Rabbinin davetine açanlardan, gözünü tecellisini

görmek üzere açt kimselerden etsin!

Tecelli kesintisiz ve süreklidir

Hakk,görmede bir ara vefasla yoktur

Biri devam ettii için öteki de sürer

O önem verdii için kul da önem verir

Her an bir öncekinden üstün bir makama intikal edilir.

Kendisinden ayrldn makam, bir açdan döndüün makamdan

deil iken, o da baka bir açdan Hakka döndüün makamdan üstün

deildir. Çünkü ileri Hak ile ilikilendrdiinde, onlarn arasnda eref

bakmndan bir fark olmaz. Onlar kendine nispet ettiinde, senin için
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derecelenirler. Bize göre mükemmel insan, ilerin kendisiyle ilikisinin

Allah ile ilikileri gibi olduu kimsedir. Böyle bir insan, her eyde

Hakkn yüzünü gören kiidir. Bu bölümü, zevk yoluyla bize aktarld

gibi, ‘zevk’ yoluyla bilen kimseyi görmedim. Gerçi bu bölümün de zo-

runlu olarak adamlar vardr, fakat saylar azdr. Çünkü bu makam,

pek yüce bir makam, ondan korunmak ise ardr. Ben, bize uyanlarn

bir ksmnn bu makama ulatn zannederim. Bana, bir gün bir ko-

nuda bir sitem ulamt. Sonra, benim yanmda o makam elde etme-

mi olduuna tanklk etmiti.

FASIL ÇNDE VASIL

Kabe'yi Tavaf

Kabe’yi tavaf, evin sola alnmasyla balar. Ardndan, imkân varsa

Hacer-i esved öpülür, sonra ona secde edilir veya kendisine ulama im-

kân yoksa iaretle selamlanr ve ondan biraz geride durulur. Öyle ki,

tavafta onun önünden gelebilir. Sonra kendisine varncaya kadar yü-

rümek gerekir, Bunu yedi kez yapmak gerekir. Her defasmda

Hacer’den önce bulunan Rükn-i Yeman’ye el sürülür, fakat öpülmez.

Kudum tavafmda ise, üç aft koulur, ardndan dört avt daha koulur.

Fakat avdarda iki Yemen Rüknü arasnda biraz yürünür ve öyle deni-

lir:
‘

Rabbimiz bize dünyada olduu gibi ahirette de iyilik ver, bizi atein

azabndan koru.
,30i Yedi avt bÖylece tamamlar. Bütün bunlarn Allah

karsnda olduunu bilen bir kalp ile yaplmas gerekir.

Kabe’nin etrafnda tavaf eden kii, bu ibadette ‘Ar’m etrafnda ta-

vaf ederek Rablerinin övgüsünü tespih edenlere'
30* benzer. Bu nedenle ta-

vaf ederken tespih getirmek, hamd etmek ve tehlil getirmek zorunlu-

dur. Bunun yan sra Allah’tan baka güç ve kudret sahibi yoktur de-

mek gerekir. Bu konudau dizeleri söyledik:
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Bir cisim tavaf eder, kalp de tavafeder

Bir zat engeller, bir zat iseyüz çevirmez

Çarlr, bu hal onun süsü oha bile

O üstün, bilen ve saygn imamdr.

Heyhat, heyhat! Yalan ad beni nasl artsn
Kalbim onun gizliliklerinden korkar

Bir gün, Kabe’ye baktm. Onu tavaf etmemi, zemzem ise suyun-

dan yudumlamam istiyordu. Böylece, mümine kavumak arzusunday-

d. Bu istek kulakla duyulan sözlü bir istekti. Biz de, onlarn Hakkn

mertebesindeki yüksek konumlan nedeniyle, o mertebede Allah hak-

kndaki marifetimize göre kendisine yarar bir ekilde, içinde bulun-

duumuz ilâh yaknlktan o ikisiyle perdelenmekten korktuk. Bunun

üzerine, gerçekte iin bulunduu durumu bildirerek ve anlatarak, kâmil

müminin durumunu dile getiren u dizeleri söyledim:

Ey Allah'n Kabe’si ve ey zemzemi

Ne kadar zamandr bana kavumak istiyorsun

Benim size kavumam gerçeklese

Bu bir istek deil, size merhamettir

Allah’n kâbe’si sizin zatnzdan baka deildir

Alameti örten gizlilik sahibi zat.

Hakk ne gök ne yer sdrabildi

Onunla konuan da konuamad

Kalbe tecelli edip öyle buyurdu

Sabret! Çünkü o bizim salam kblemizdir

Sizden bize ve kalbinize

Bizden ; Ey evim ne yücedir o!
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Kâbemizc sevgimiz bir zorunluluk

Korkaklk sizin üzerinizde bir zorunluluk.

Evi bakasna tazim etmedi

Ey kulum, ona sarl! Kukusuz Kabe'yi tavafnz nurlandrd

Bakasnn evleri ise karanlktr •

Ev onlarn irklerine ne de sabrldr

Onlar olmasayd, onlar uursuz olurlard

Fakat siz bizde birbirine tavsiye ettiniz

Gerçek sabr ve merhameti.

Kalbe özüyle ak oldu

Ne kadar da çok sevdi ve ne kadar da çok bildi

Kendisine komu olduum dönemde, Kabe ile aramda yakar-

lar, yazmalar ve sürekli atmalar gerçekleti ki, aramzda gerçekle-

en konumalarn bir ksmm Tacü’r-resail ve minhacü’l-vesail diye

isimlendirdiim küçük bir kitaba koydum. Zannediyorum bu eser,

yedi veya sekiz mektup içerir. Yedi olmasnn nedeni Kabe’ye yaplan

yedi avtt. Her avt için o avtta bana tecelli eden ilâh nitelie dö-

nük bi mektup yazlmtr. Fakat bu mektuplar yazmamn vc bu

konumalar yapmamn nedeni, ortaya çkan bir neden idi. Varlm
Kabe’den üstün sayyor ve onun mertebesini benim mertebemin al-

tndaki hakikatlerin tecelligah olarak görüyordum. Kabe’den ise, tü-

reyenlerin ilk mertebesi olan donuklardan birisi olarak söz ediyor, Al-

lah'n kendisine tahsis ettii yüksek dereceleri (zikretmekten) uzak

duruyordum. Bunun amac, peygamberlerin ve büyüklerin kendisini

tavaf etmesinden ve tan öpmesinden perdelenmesin diye, onun

himmetini yükseltmek arzumdu.

Çünkü ben, âlemin ulvisiyle düüüyle her nefes yükselileri hak-

knda bir bilgiye sahibim. Bunun nedeni, varlklarn tek bir halde kal-

malarnn imkânszldr. Çünkü bütün varlklarn kendilerine dön-

düü asl -ki Allah’tr- kendisini her gün bir c’rdc olmakla niteledi.

Bu nedenle âlemdeki varlklarn tek bir durumda kalmas mümkün

deildir. Bu nedenle ilâh enlerin tecellilerin deimesi nedeniyle e-
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ya da deiir. Kâbeye kar benim durumum da beni etkisi altna alan

hal nedeniyle böyleydi. u halde Hakkn içinde bulunduum durum-

da hal sarholuundan beni uyarmak istediinde kuku yoktur. Bu-

nun üzerine beni dolunayn çkt bir gecede -yamur da vard- beni

döeime yerletirdi. Ben de abdest aldm, iddetli bir skntyla tava-

fa çktm. Tavaf ederken, zannediyorum ki bir kiiden baka kimse

yoktu.

Altm beinci ksm sona erdi, onu altm altnc ksm takip ede-

cektir.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
ALTMI ALTINCI KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

VASIL

Kabe’deki Yaadklarmn Anlatlmas

Kabe’ye geldiimde Hacer-i Esved’i öptüm ve tavafa baladm.

Hacer’in ardnda Mizab’n karsmdayken Kabe’ye baktm ve kendisini

gördüm. Sanki, örtüleri toplanm gibi geldi bana. Temellerinden yük-

selmi bir halde, tavaf ederken am Rliknü’ne ulatmda sanki beni

uzaklatrmaya ve beni kendisini tavaf etmekten kovmaya hazrlanm

gibiydi. Kulamla duyacam ekilde beni tehdit etti. Ben de, iddetli

bir ekilde korkuya kapldm. Allah, bana Kabe’den bir sknt ve öfke

gösterdi. Bulunduum yerden ayrlmaya güç yetiremedim. Tepkisi

Hacer’e düsün diye, hacer’i adeta benimle Kabe arasndaki bir siper

edindim.

Vallahi, Kâbe’yi duyuyordum, bana öyle diyordu:
cGel de, sana

ne yapacam gör! Sen benim kadrimi ne kadar da düürdün. Ade-

moglunu nasl yükseltirsin? Arifleri benden ve izzet sahibi olana kar
nasl üstün tutarsn? Beni tavaf etmene izin vermiyorum.

Bunun üzerine kendime döndüm, Allah’n beni terbiye ettiini an-

ladm. Bu nedenle Allah’a ükrettim, duyduum korku kayboldu. Al-

lah’a yemin olsun ki, Kâbe temelleriyle birlikte yerden yükselmi gibi

geliyordu bana. Adeta insan yerden kalkarken elbisesini toplad gibi

Kâbe de örtüsünü toplamt. Ben öyle zannediyordum. Kabe, bana
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saldrmak üzere, örtülerini üzerine toplamt. O, kendisinden daha

güzelini görmediim akc bir suretteydi. Ondan daha güzel bir ey de

düünülemezdi. çinde bulunduum durumda kendisine hitap ederek,

birkaç msrayla Kabe’ye hitap ettim, kendisinde gördüüm zorluktan

Kabe’yi kurtarmak istedim. Bu msralarla Kabe’yi sürekli övüyordum.

O da geniliyor, temelleriyle birlikte yerine yerleiyor, duyduklaryla

seviniyordu. En sonunda, daha önce bulunduu yerine döndü ve bana

güven verdi, tavaf etmemi iaret buyurdu.

Ben de, komu olarak kendimi (ona doru) attm. Her bir ekle-

mim içinde bulunulan halin etkisiyle titriyordu. Sonunda benden ve

organlarmn uyumundan mutlu oldu. Hacer’i öperken tevhit tankl-

n ona braktm. Kendisini söylerken bu tanklk, bir melek suretinde

çkt, ben de gözlerimle onu seyrediyordum. Hacer-i esved’de bir tak

gibi açld. Hacer’in boyuna baktm, bir arm olduunu gördüm. Ar-

dndan, Kabe yarklnda onu gören olup olmadn sordum. Sonra

gümüle yapld ve düzeltildi. Sonra bana öyle dedi: ‘Onu, söylediin

gibi, bir arn boyunda gördüm. Ben tankln (ehadeti) top ekline

dönütüünü görmütüm ve Hacer’in dibine yerlemiti. Hacer de,

onun üzerine tam olarak oturdu ve bu tak' kapatt. Ben ise, kendisini

seyrediyordum. Bunun üzerine Kabe bana öyle dedi: ‘Bu bendeki bir

emanettir, onu senin için kyamet gününe götüreceim. Allah katanda

senin lehine onunla tanklk edeceim.’ Ben, kendisini duyarken tan

bana söyledii söz buydu. Ben de bu konuda Allah’a ükrettim.

Bu esnada, benimle onun arasnda bar gerçekleti. Bu yedi mek-

tupla kendisine hitap ettim. Benden dolay sevindi ve mutluluu artt.

En sonunda Kabe’den bana kef ehli salih bir adamn diliyle bir müjde

geldi. Onun benimle Kâbe arasnda belirttiimiz hususta bir bilgisi

yoktur. Bana öyle dedi: ‘Dün gece Kâbe’yi rüyamda gördüm. Bana

öyle diyordu. Ey Abdüivahid! Bu haremde u adamdan baka beni ta-

vaf eden yok.’ Senin adn bana söyledi, ‘insanlarn nereye gittiini

bilmiyorum.’ Sonra rüyamda bana gösterildin. Yalnz bana Kâbe’yi

tavaf ediyor, tavafta kimseyi kendinle beraber görmüyordun. Rüyay

gören kii öyle dedi: Kâbe bana öyle dedi. Ona bak. Beni tavaf eden

bakasn görüyor musun? Hayr, vallahi görmüyorsun. Onu ben de

görmüyorum dedim. Bunun üzerine o adamdan gelen böyle bir müjde

karlnda Allah’a ükrettim ve Hz. Pcygamber’in ‘Müslüman bir
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adamn gördüü ve kendi adna görülen salih rüyayla ilgili sözünü ha-

trladm.

Sayesinde Kabe’den ayrlmaya çaltm msralar unlard:

Komuyla kalbim komu oldu

Dümanlarn oku kendisine geldiinde.

Ey Allah'n kullarna rahmeti!

Allah seni donuklara brakt

Ey Rabbimin evi, ey kalbimin nuru.

Ey göz aydnl, ey kalbim!

Ey varlk kalbinin gerçek srr

Ey haremim, ey sevgimin sofas!

Ey her bölgeden ve her vadiden

Kendisine yönelinen kble

!

Gökteki kalclar da sana yönelir

Yerdekifaniler de sana yönelir

Ey Allah’n Kabe’si! Hayatm

Mutluluk yolum! Doruluum.

Allah sana bütün güveni verdi

Gelecek hakknda korkulardan güveni.

Sende saygn makam vardr

Kullar adna mutluluklar sende çiçeklenir.

O mübarek sa el endedir

Hatalarmn siyah bir elbise giydirdii el.

Sende arzusuna uyan kii suçludur

Kyamet günü o mutlu olur

Ona arzu duyan baz ne/sler ölmütür

Arzu ve uzaklk acsndan
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Hüzünden onlara ulam olan acdr bu.

Demir elbisesi giymi gibidir.

Allah’n onun üzerinde bir nuru vardr

Onu ancak mahzun olarak görür

Çöze sürme çekmi bir halde.

Yediyi takip ederek yedi kez takip eder.

Çarann gecenin bandan.

Bir ibretle ki kesintisi yoktur

Çalmann ardnda, vecdin rehinidir

Yardm diler iken onu iittim

Hicr yönünden Kalbimin iniltisiyle.

Kukusuz gecemiz sona erdi

Arzularm ise sona ermedi.

Allah Ar’ kendisiyle ilikilendirmi ve onu Rahman’n istiva ettii

yer yaparak öyle buyurmutur: ‘Rahman Ar üstüne istiva etti.
3** Melek-

leri ise Arn etrafnda tavaf yapanlar saymtr. Bu yönüyle onlar, hü-

kümdarn askerlerine ve emirlerini uygulamak için kapsnda bekleyen-

lere benzer. Allah Kabe’yi evi yapm, onu tavaf edenleri de bu tarzda

nitelemitir. Allah’n evi ise, Ar’tan olduu kadar dier ibadethaneler-

den ve on dört evden bir özellikle farkllamtr. Ar veya dier evlerde

bulunduunun bize aktarlmad söz konusu özellik, (Kabe’deki)

Haccr-i csvcd’in Allah’n ycryüzündeki sa eli olmasdr. Her avt es-

nasnda raz olarak ve sevinerek o ele biat ederiz (Rdvan biati). Bu se-

vinç, her avt’ta lehimizde ve aleyhimizde gerçekleen davranlarn ka-

bul edilmesinden kaynaklanr. Lehimizde olanlarla ilgili sevinme ve

müjde, onlarn Allah tarafndan kabul edilmesidir. Aleyhimizdeki hak-

kndaki müjde ise, onlarn balanmasdr. Bir vakada, insanlar Ka-

be’yi tavaf ederken atein alevinin onlarm azlarndan uçutuunu

gördüm. Bu olay, tavaf eden insanlarn uygunsuz eyleri konumas

diye yorumladm.
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Sa de (Hacer-i esved) vardmzda -ki bir tatr- Allah’tan kabul

etmesini niyaz eder, ona biat eder ve kendisine tamlama yaplan sa
elini, sevinç ve müjdelenmi bir halde öperiz. Bütün avtlarda böyle

yaplr. Kabe’de izdiham artarsa -ki bu snrl ve duyulur bir surette te-

celli etmesinden kaynaklanr- kendisini öpmek istediimizi, fakat bunu

yapamadmz iaret yoluyla kendisine bildiririz. Artk, kendisini öp-

mek üzere srann bize gelmesini beklemeyiz. Çünkü bizden böyle bir

davran istenilseydi, kendisine ulaamadmzda ona iaret etmekle

yetinmemiz emredilmezdi. Buradan, istenilen eyin, yedi avtta yürü-

menin tamamlanmas olduunu örendik. Bu tavaflar, ulama imkan

bulduumuzda Hacer’i öpme süresinin dnda herhangi bir duru

bölmemelidir. Biz Allah’n sa dinin genel olduunu biliyoruz. Onun
avucundayzdr ve bizimle O’nun arasnda bir perde yoktur. Fakat s-

nrl bir varlk mazharnda ortaya çktnda -ki ta diye ifade edilir-

böyle isimlendirilen varln istidad, sa elin onunla ortaya çkmasyla

kendisini snrlam, snrllk ve darlk meydana gelmitir. Halbuki

onun Allah’n sa eli olduunda kuku duymayz. Fakat bu Allah’n

bildii bir tarzdadr. Böylelikle nispeder ve bantlar geçerli olmutur.

Buradan varlkta Allah’tan baka bir ey bulunmad Örenilir.

Mümkün varlklar ise, yolduk hallerinde kalcdr. Onlar, haldkaderi

üzerinde Allah için farkllamlardr. Aklcdilir bir mekan olmakszn,

Hak onlarda zuhur eder. Böylelikle Allah, mümkün varln suretinde

zuhur eder. Söz konusu suret var olsayd, hiç kukusuz, duyuda o sure-

te göre meydana gelirdi. Varlk durumunun ne kadar artc olduu-

na dikkat ediniz! Öyleyse varlk kazanan ey, varlk verenin ta kendisi-

dir. Bununla birlikte varlk kazanma, varlktan baka bir eydir d, o da

surettir. u halde varlk kazanan zahir (zuhur eden), veren ise varln
ayndr. Çünkü zahirin kendisiyle ortaya çkt suret, gerçekte mazha-

rn suretidir. Öyleyse zahir ile ilikilendirilen her hüküm, ondan mey-

dana gelir. Zahir ise, zuhur ederek mazhara kendisine etki etme hük-

mü kazandrr. B hüküm, daha önce kendisine ait deildi, çünkü ‘Za-

hir vard ve mazharm suretinde tecelli ve suret yoktu.’

Bütün bunlar sana tavaf edilenin ve öpülen tan ne olduunu an-

laman için açkladm. Böylelikle sen, bu konuda bildiin eye göre ha-

reket edersin. Öyleyse senin bilgin suretinin ayndr. Ruhun da kya-
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met günü orada diriltileccktir. Bu sayede ruhun büyük ziyarette ayrr.

u halde dikkat çektiim hususun bilgisini göz ard etmemelisin.

FASILÇNDE VASIL

Tavafta Ta Atmann Hükmü

Baz bilginlere göre ta atmak sünnettir. Bu bilginler, bunu yap-

mayalm kan borcu (küçükba hayvan) olduunu söylemitir. Bir gö-

rü ise, fazilet olduunu ileri sürer. Yaplmadnda bir ey gerekmez.

Burada kudüm tavafn kastediyorum.

Remi (ta atma), iyilii yaparken dierine acele etmektir. Öyleyse

o iyilik içinde iyiliktir. u halde o, üâhî emrin bilgisini alglamada acele

etmekten kaynaklanr. Çünkü Allah öyle buyurur: emrimiz göz

açp kapatmak gibi tek bir eydir .

’

306 Çünkü görmeden daha hzl bir ey

yoktur. Göz açma vakti uzakta bile olsa görülen eye ilime zamannn

aynsdr. Duyudaki en uzak ey, menziller feleinde bulunan sabit yl-

dzlardr. Göz onlara baktnda, k kendilerine iliir. te duyunun

hz budur. Snrllktan soyut olan manalarn etkilerinin hz hakknda

ne söylenebilir ki? Hzn eyadaki hükmü, baka eylerin sahip olmad-

bir etkidir. Buradan Hakkn bir eye ol deyip onun da meydana

gelmesinin anlam örenilir. Böylelikle, Hakkn ol sözünün vakü yara-

tlm eyin oluma vaktinin ayndr. Bu nedenle, hz en iyi ifade eden

ardklk belirten
cf harfidir. Bu nedenle emrin cevabnda onu getir-

mitir.

Alemin yaratl ve zuhurunun tarzn, lâhî emrin kendisine hzla

nüfuz etmesini, ba gözü ve kalp gözlerinin âlemden idrak ettii eyleri

örenmek istersen öyle bir örnek .düünebilirsin: Havada kendisini

döndürerek hareket ettiren bir insann elindeki mealenin durumuna

bakmalsn. Hareketin hz, görenin gözünde bir çizgi ve daire olutu-

rur. Çizgi olmas, hareket ettirenin hareketi uzatmasna veya herhangi

bir eküde oluturmasna baldr. Bu durumda, bir ate dairesi gördü-

ünden kuku duymayacan gibi ortada bir dairenin bulunmadn-
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dan da kuku duymazsn. Bu yanlgy senin gözünde meydana getiren

ey, hareketin hzdr. Bu durum, ‘

bizim idimiz
3307

-ki ol sözüdür- ‘tektir’

tpk bir ate topu gibi 'göz açp kapatmak gibi
,m

ayetinin anlamdr. Bu

ise, bir daire yok iken daire alglamaktr. Öyleyse bu, gözün alglamas

için ortaya çkan yaratlm surettir. Bu durumda sen, ba ve kalp gö-

zünle görmen ve düünmen bakmndan söz konusu eyin yaratlm

olduuna hükmedersin. Bilginle ve kefinle ise onun ‘kendisiyle yarat-

lan Hak’ olduuna hükmedersin. O, kendisi olmayan bir eydir.

te bu varln kendisindeki yokluktur. Bu idrakin ne kadar derin

olduuna baknz. Bununla birlikte duyu, onun snrl, youn ve eksik

bir ekilde ortaya çlana mekândr. u halde Hakkn mertebesine göre

durumun nasl olduunu zannedebilirsin! Yaratklarnn hakikatlerinde

kendisini kendisiyle konuturan tenzih ederim. Nitekim Allah öyle

buyurur:
c
Allah’n kelamm duysun diye onu komu edin

’309 Nitekim Allah

kulunun diliyle
cO kendini hamd edeni duydu’ diye buyuruyor. u hal-

de Allah hem konuan ve hem de dinleyendir. 'Allah’tan baka ilah yok-

tur, o aziz ve hakimdir.mo

Kardeim! Düünceni parlakl esnasnda imein durumunu

örenmeye ver! imein parlts, havarim aydnlanmasna, havann

imein yla aydnlanmas ise, duyulur eylerin gözükmesine yol

açar. Duyulurlarnk vastasyla görülmesi ise, gözün onlar alglama-

snn sebebidir. Bütün bunlar, tek bir anda gerçekleir. Bununla birlik-

te sen, sebebin sebepliden önce geldiini bilirsin. O halden aydn-

latma zaman, havanm aydnlanma zamanyla bir olduu gibi bu za-

man, duyulurlarn görülme ve gözün ortaya çkan eyleri alglama za-

mandr. nsann bir ey var veya yok demesi için, misaller veren ve

benzerler yaratan Allah münezzehtir!

zzet celal ve kerem sahibi olann izzeti ne yücedir! Orada Al-

lah’tan bakas yoktur. O, varl zorunlu. Özüyle bir, isim ve hüküm-

leriyle çoktur, ayn zamanda imkânsza güç yetirendir. Nasl olur da

imkâna ve mümküne güç yetiremezsin Id? Onlar Allah’n hükmünden

meydana gelir. Allah’a yemin olsun ki, O’ndan bakas yoktur. Her ey
Ondandr ve iin bütünü ona döner. Bu nedenle ari, remeli üç yap-

mtr; ne fazla ne eksik! Birincisi kendisine, üçüncüsü ortaya çkana ait
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iken kincisi ise ilk ve üçüncü arasnda ondan ortaya çkan eyin zuhur

sebebidir. Bunun böyle olmas, zorunludur.

Gördüün eyi iyice incelediinde, gördüün eyin orada bulun-

duunu anlarsn. Böylece akln algs, akledilir durumlar bu ekilde üç-

lü ekilli olarak ortaya koyar. Bunlar, amac ortaya çkartmak için üç

eyden olumu öncüldür. Ayn ey, duyuda geçerlidir. Duyu, duyulur

ve duyunun duyulara ilimesi. Duyunun duyulara m ilitii, yoksa du-

yulurun duyuya m yansd ise bilinmez. Akl -yemin olsun ki- bu

konuda eksik kalm, düünce körelmi, vehim arm anlay ise çk-

maza girmitir. Öyleyse i büyük, yükümlülük ardr. eriat ise inmi-

tir. Akl kabul eder, emir uygulanr. Hadiseler meydana gelir. Güçler

ayaktadr. Teraziler konulmutur. Kelimeler tükenmez. Varlklar uzak-

lamaz.

Bu farkl bilinenle birlikte hiçbir ey yoktur, hakikat tektir, i bir-

dir. Hayret, kendisiyle aran olmazsa, kendiliinde hayrete düer. u
halde âlemin kendisiyle nitelenmi olduu zannedilen hayret, zannedil-

dii gibi deildir. Bilakis o hayretin hayretidir. u halde ancak o ve

hayret vardr. Allah’a yemin olsun ki diller kalplerin bildii eyi iade

etmekten perdelenmitir. Allah’a yemin olsun ki, kalpler ii bulunduu

hal üzere anlamaktan perdelenmitir. u halde onlarn arp arma-
dn bilemezsin. Hayret vardr ve yeri bilinemez. Ayrca hayretin kim

adna var olduu, hükmünün kimde ortaya çkt da bilinmez. Al-

lah’tan bakas yoktur.

Allah’tan haha yoktur, O’ndan bakas yoktur

‘Vardr’ da yoktur, çünkü hakikat birdir

Bu nedenle zatlar hakknda öyle hüküm verdik:

Onlar var olmasa bile, Allah’a aittir ve Allah'a secde eder.
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FASIL ÇNDE VASIL

eriat Bilginleri Mekkeliler Hakknda Görü Ayrlna
Dümülerdi: Acaba Hac Yaparken Remi Yaparlar m.

Yapmazlar m?

Baz bilginler Arafat’tan önceki her tavafta remel yaplacan söy-

lemitir. Bir grup ise, bunun müstehap olduunu söylemitir. Baz bil-

ginler ise, Kabe’yi tavaf ettiklerinde Mekkelilere remelin vacip olmad-

m söylemitir. Bu ise, kendisinden aktarlan bir görüe göre, bn
Ömer’in mezhebidir.

Remelin illeti, daha önce belirttiimiz ey olduu için, Mekkelilere

ve dierlerine remel gerekmitir. Özellikle insan, her nefes bir hüküm

altndadr. Her nefes de gidicidir. Giden herkes tavaf eder. Her gidi

tavafnda ise bir remel vardr. Kendisine uymak isteyen kimse için sün-

net böyledir. Nefsinin geliini ve insann her an yeniden yaratldm

bilmeyen kimse ise, -ki insan yokluktan varla gelir- ona tavaf gerekli

görmez. Çünkü o, bu nitelie zaten sahiptir. Nitekim onlar da Mckkeli

olan kimselerdir.

FASIL ÇNDE VASIL

Rükünlere Elle Dokunmak

Çounluu tekil eden büginler, iki rükne elle dokunmann yeterli

olduunu söylemitir. Cabir ise öyle demitir: ‘Tavaf ederken bütün

rükünlere dokunmay gerekli görüyordu. Selef bilginlerinden bir grup

ise, avtlarn tek saylarnda iki rükne elle dokunmann müstehap oldu-

unu söylemitir. Bunlar birinci,.üçüncü, beinci ve yedinci avtlardr.

Bütün bilginler, özellikle Hacer’i öpmenin sünnet olduunda görü

birliine varmtr. Fakat ikinci Yemen rüknünü öpmenin durumu

hakknda ise görü ayrlna dümülerdir.
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Bu noktada el sürmeye gelirsek, bu biat etmek amacyla rükne te-

mas etmektir. Dolaysyla hacer rüknünde olabilir. Çünkü Hak onu sa
eli yapmtr. nsan ona biat etmek üzere temas eder. Temas biatle

görmek yerine, teberrük amaçl gören kimse ise, bütün unsurlara eliyle

dokunur. Çünkü onlara dokunmak vc kendilerine yaklamak, bütünüy-

le berekettir. Hacer ise, özellikle biat ve musafahaya ayrlm, dier rü-

künlerle beraber berekette ortak olmutur. u halde, rükün olmakla

birlikte onda daha fazlas da bulunur.

Hacer’i bir rükün olarak dikkate alan timse, onu elle dokunmada

Yemen rüknü’ne ortak sayar. Üçüncü rükün ise, hicir’de belirsizdir.

Çünkü onun Kabe’de bir ekli yoktur. am ve Irak rükünleri ise, ko-

nulmu ille evin iki rüknü deillerdir. Onlar, Hak tarafndan konulmu

olmadklar için rükün saylmamlardr. Bu nedenle onlarn hükmü,

dier iki rüknün hükmünden farkldr.

Bütün fiillerin Allah’tan olduunu ve iki rükün ile hicirdeki üçün-

cü rüknü ilk vaz’ edilii ile beürleyenin ikincil vaz’ ile dört rüknü de be-

lirleyen kimse olduunu düünür. Çünkü Allah’tan baka onlar koyan

yoktur. Bu durumda rükün olmalar bakmndan hepsine temas eder.

Bunlar Allah tarafndan konulmu eylerdir. Allah diledii yaratklarn

onlarn elinde ortaya çkartmak üzere buna muvaffak klar. Fakat onla-

rn rükün olmak bakmndan öpme ve musafaha da yerleri yoktur.

u halde tavaf eden insan hacer’i öpüp sünnette belirtildii gibi

alnyla üzerine secde ettiinde, eliyle kendisine dokunarak musafaha

yaptnda onun rüknüne de elini sürmelidir. Böylece bütün rükünlere

el sürmü olur. Bunu yapmazsa, el sürmemi saylr. u var ki, Hacer-i

evsedi rüknün talarndan biri saylabilir. Bu durumda ona musafaha

etmesi, temas yerine geçer.

FASIL ÇNDE VASIL

Tavaftan Sonra Rükû

Kabe’yi Yedi Kez Tavafettim ve rükû ettim

Halil’in makamna, sonra döndüm
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Yedi kez daha tavaf ettim ve döndüm

Halil’in makamna. Sonra rükû ettim

Ben böyle yaparken çarldm

Ey kalplerin sevgilisi! Ben de duydum.

Ey kulcazm, dedim, buyur Rabbim ite

Karlk verdim, sonra itaat ettim

Benden istediklerinizi emredin

Kabul kaps bende açld

Bilginler, tavafn sünnetlerinden birinin de tavaf tamamlandktan

sonra iki rekât namaz klmak olduunda görü birliine varmtr. On-

lardan çounluu, bunun yedi avt tamamlandktan sonra yerine geti-

rilmesi gerektiini söylemitir. Yediden fazla yaplsa da birdir. Bir ks-

m ise, yedi avt arasnn ayrt edilmemesini ve rükû ile bunlarn bö-

lünmemesinin de caiz olduunu söylemitir. nsan her yediden sonra

iki rekât rükû klabilir. Benim görüüm, her yedi avttan sonra namaz

klmann daha uygun olduudur. Yedileri bir araya getirirse, tek

avtlardan sonra ayrlabilir. Çünkü Hz. Peygamber tavaf tek saylar-

dan sonra bitirdi. Çünkü o, yedi avttan veya tek bir tavaftan ayrlm-

tr. Tavaf eden insan ilave yapar ve üç yediden sonra ayrlrsa, toplam

yirmi bir avt yapm saylr. Bu durumda çift olaca için iki yediden

sonra ayrlmaz. Çünkü iki tavafn avt says, on dörttür ve bu çift sa-

ydr. Bu durumda her bakmdan tavafta Hz. Peygambcr’in sünnetine

aykr davranm olur.

Bilmelisin ki, tavaf, içinde konuabilen bir namaz saylmtr. Bu-

nunla birlikte tavafta rükû ve secde yoktur. Nitekim cenaze namaz da

rükû ve secdesiz olsa bile dince namaz diye isimlendirilmitir. Bir eye

‘namaz’ denilmesini mümkün klan en az ölçü, rekâttr, o da tektir. Ta-

vafa ilti rekât eklendiinde vitir olur. Örnek olarak gündüz namazn

tekletiren akam vitrini verebiliriz. Bu durumda tavaf, vitir özelliiyle

farksz olan akam namazna benzemitir. Bu sayede Hak kulun tekli-

ini çifdetirmitir.

Dört saysnn kulun tekliini çiftletirdii söylenemez. Çünkü ku-

lun gerçekte teklii yoktur ve o bileiktir. Her bileik yoksundur. Bu
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durumda kul kendisine dayanaca teke muhtaçtr. Hak ise çift olamaz.

Dolaysyla Hak hiçbir zaman üç, be, yedi vb. saylara göre tektir.

Hak, dört, alt gibi çift olsayd, dördün dördüncüsü deil, üçün üçü-

cüsü olurdu. Hak altnn akncs veya dördün dördüncüsü deildir u
halde Haldun özellii kendinden kaynaklanr. Çünkü o, tekliin ilkesi-

dir. Hak zuhur ederek, teklii her kime izafe edilmise ortaya koymu-

tur. Bu bakmdan üçün dördüncüsü denilirken dördün dördüncüsü

denilemez. Üçün dördüncüsü ise, bir olabilir.

u halde Haklan tek veya çifte gelmesi, birdir. Her lcisinde de du-

rum ayndr. Böyle bir durumda sen dördün beincisi dediin gibi

üçün dördüncüsü dersin. Dolaysyla mutlak birlik her durumda Hak-

tan ayrlmaz. Bu ise, ‘Allah vard ve Onunla birlikte baka bir ey yok-

tu’ ifadesine benzer. Allah imdi de olduu hal üzeredir. Burada imdi

saylarn yerini alr, saylarn bir ksm tek bir ksm çifttir. Hakla say-

lara tamlama yaptnda. Onu onlardan birisi yapp ikinin üçüncüsii,

üçün dördüncüsü de demezsin. Böylelikle Hak özü gerei bütün say-

lanlardan ve yaratklardan ayrlr. Bu noktada Hak adna sabit bir hü-

küm olmad gibi O’nun adma sabit bir âlem de yoktur. Âlem var

olan bir eydir. Öyleyse Hakka özgü olan âlemin varlnda ve yoldu-

unda eit ölçüde mutlak birliktir.

nsanlar tavaf tek yaptklarnda, tek olur; iki rekat eklediklerinde

ise, vitir ortaya çkar. Bu durum, tavafn tek rekat yerini tutan bir na-

maz olmas bakmndandr. Tavaf tamamlamak, yedi tavafta Hacer

öpüldüii ve duyuyla remas edildii için, yedi tavafn içerdii sekiz

secdenin varl nedeniyle dörtlü namazlara benzer. Bu sekiz yedi avt

ve kendisini öperken Hacer’e secde etmekten ibarettir. Bunlar, balar-

ken ve tavaf tamamlandndaki öpmeyle her yedi avtta sekiz öpme-

dir. Tavafn böyle yerine getiren kii, dört ve üç rekatl farz namazlar

yerine getirmi saylr. Bunlarla, farz veya sünnet veya vacip namaz

olan vitri birletirir. En uygunu tavaf eden kimsenin iki rekat yedilerin

dnda brakmamasdr ve onlar yediye tamamlandnda klmasdr.

Tavafta bir ey okumay doru bulan kii, namazda okumay kabul

eden kii gibidir. Okumayan kii ise, namazn okumakszm yeterli ol-

duunu düünen kimse gibidir.
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Bilmelisin ki, tavaftan sonraki bu iki rekâtn nedeni tavaftr. Çün-

kü tavaf senin için yedi gökten ibaret olan felekler makamndadr.

Çünkü felee özgü dairesel bir ekle sahiptir. Felekler de böyledir. Yedi

dönü tavafta ortaya çktnda, yedi felek meydana getirir. Allah her

göe ise emrini vahyetti. Bu durum, yalnz Allah’ gerçekten bilen in-

san varabilir. Allah seni feleklere özgü bu avtlarm bilgisine ulatrd-

nda, tavafetmi saydrsn.

Allah göklerin hareketlerini -ki onlar feleklerdir- kendilerinden

oluacak eyleri yaratmada unsurlarda etkin yapt. Sen ise, dört kar-

mdan olutuun için, bu durumda dört unsur saylrsn. Bunlarn

toplam ise, senin bedeninden ibaret olan duyusal varlndr. Bu yedi

felein harekederi ise sende namaz meydana getirir. Namaz, feleklerin

harekederinden doan senin unsurlarndan domutur. Namaz ise, iki

rekattr, çünkü oluan yap, iki eyden bileiktir. Beden ve nefs-i natka

(düünen nefs), o ise, düünen canldr. Öyleyse birinci rekat, senin

hayvani yönüne, dieri düünen nefsine aittir. Bu nedenle Allah, na-

maz yars kendine yarma kuluna ait olmak üzere, ikiye ayrd. Allah,

bu yedi dönüün her bir dairesel hareketine ait namazda bir etici yarat-

t. Böylelikle namazn onlardan meydana gedii örenilir. Namazda

yedi bedensel yedi ruhanî etki bulunur ki bunlar her yedi avrn hare-

ketlerinden olumutur, çünkü o, kalc bir ekildir. Manevi felei ise,

ancak varlklarn amellerden somut olarak yaratldn görenler göre-

bilir.

Namazn yapsndaki cismani yedi eser unlardr: Birinci ayakta

duru, rükû, ikinci ayakta duru -ki rükûdan kalk, secde, iki secde

arasnda oturmak, ikinci secde ve teehhüt için oturmak ve bu hareket-

ler esnasndaki cisimsel zikirlerdir. Bu harekeder esnasnda yaplan zi-

kirler de yedidir: Bunlar, ruhani etkiler sayilr ve böylelikle namaz ta-

mamlanm olur.

nsann yapsnda Allah’n dier yapsna üstün klp ayrcalkl hale

getirdii bir özellik vardr. Allah onu insann bünyesine imam yapt.

Bu organ, kalptir. Namaza da, onun en yüksek yönünü tekil eden bir

özellik koydu. Bu ise, namaz klann ‘Allah kendisini öveni duydu’ de-

dii harekettir. Namaz klan, tpk bedeni yönetirken kalbin Allah’n

vekili olmas gibi, namaz klarken (bu övüte) Allah’n vekilidir. Bu
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özellik namazn en erefli parçasdr, çünkü o, bir berzah mertebesinde

Rabbini yüceltip eildikten sonra ayaa kalktr. Bu ise namazn en

üstün yönüdür. Çünkü o, secde ile ayakta duru arasnda iki hakikati ve

iki ucu kendinde toplar. Bu nedenle o, ayaktaknin hükmü ile secde

edenin hükmüne sahiptir. Böylelikle iki hükmü kendinde toplar.

Devri hareketin namazdaki okumadaki etkisi yedilidir. Bu ise, ta-

vafn her bir avtndan ortaya çkmtr. Bunlar, iki yediyi (seb-i

mesani) okumaktr ki kastedilen Fatiha Suresidir. Bu surenin sultan

ise,
‘
Ancak sam kulluk eder ve yalnz senden yardm dileriz

nn
ayetidir.

Çünkü o Allah ile kulu arasndaki bir berzahtr. Dolaysyla o da, tpk

bir sultan gibi, toplaycdr. Ondan önce gelen ksm, Allah’a özgü iken

sonra gelen ksm kula özgüdür.

Makamlarn en üstünü bir ilah ve meluhun veya rab ve merbubun

kabul edilmesidir. u halde o, lâhî mertebenin kemalidir. Bu durumda

o bizimle övülmü ve biz ise O’nunla eref kazanmszdr. Dolaysyla

biz O’na aidiz ve O’nunla bilfiil varz.

Fatiha suresi yedi ayettir. Bu ise, namazda okumann yeterli oldu-

u suredir. Nasl kul kendiliinde felein dairesine benzeyen yedi avt

meydana getiriyorsa, zatnda da bu yedi avt namaz meydana getirir.

Onun zatnda namaz, kemaliyle ortaya çkar ve bunlarn hiç birisinden

bir ey zatnn dnda kalmaz. Ayn ey Hakkn varlklardaki zuhurun-

da geçerlidir. Hak kendisinde zuhur ettii her varln istidadndan

farld bir hüküm kazanr, hakikat ise birdir. Böylece ona tavaf eden de-

nilir. Bu ismi, kendisine ina etii tavaf vermitir. Ayn ekilde ona

namaz klan denilir. Bunu ise, tavaf nedeniyle kld namaz vermitir.

u halde O odur ve bakas yoktur.

Bizim gördüümüzü sen de görseydi

Bizim gibi nitelerdin onu.

Dedik ki biz, O, bir-çoktur.

Bildiimizde böyle bildik O'nu

0 zuhur edendir. Hakikat O’ndan, nitelik bizden

Kitabn banda Hicr’de Ev’den kalan ksmdan ve Allah’n onu ni-

çin orada braktndan söz etmi, bu noktada Hicr’in yükseltilmesinin
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ve içeri girmek isteyen kimse için açk kapdaki lâhî tecellide bulunan

ilâh hikmeti açklamtk. Oras, Allah’n gerçek evidir. Ondan Beni

eybe bekçilerinin ellerinde kalan ey, Hicr’in snrnn içinde kald.

Çünkü Beni eybe, yaratlm bir sahibin evindedir ve o snrl varlk-

tr. Dolaysyla, snrl varlk ancak zatmn verdii eyi yapar (ki o da

snrlamadr). Peygamber hadisi bu konuda mehurdur. Halifeler ve

emirler, Allah Teala’nm bir ifadesinden habersiz kalmtr. Hz. Pey-

gamber, Beni eybe’den alm olduu evin anahtarm tuttuunda, Al-

lah kendisine u ayeti indirdi: ‘Kukusuz Allah size emanetleri ehline

vermenizi emrediyor 73,2 nsanlar emanetin kapmn bekçilii olduunu

zannetmiti. Halbuki emanet, Beni eybe ailesine ait evin anahtaryd.

Bunun üzerine Peygamber, anahtarlar onlara vermi, bekçilik görevini

onlara brakmt. Dileseyd, bu göreve bakasn getirirdi. mam bir

yarar gördüü ii yapma hakkna sahiptir. Fakat halifeler, Peygamberin

görevini onaylad birisini uzaklatrmak istememiti. Kapnn bekçi-

leri görevli valiler gibidir:. Görevlerinde adaledi hareket ederlerse, onla-

rn lehine, hakszlk yaparlarsa onlarn aleyhinedir. mam ise, kendile-

rini gözetir.

Böylece Allah’n evi, Allah’ bilenlerde kalmtr. Beni eybe’nin

veya bakasnm onda bir hükmü yoktur. O Hcr’de kalan ksmdr.

-

Oraya giren kii eve girmitir, namaz klan Evde namaz klmtr. Ni-

tekim Peygamber müminlerin annesi Aie’ye böyle demitir. Arifler

beni eybe’nin iyiliine muhtaç deildir. Çünkü Allah Hicrde ortaya

çkartt eylerle onlara yeterlidir. Böylelikle Allah’n mertebesi, her-

hangi bir yaratn bekçi olamayaca kadar genitir. Bilhassa, hrs,

bakanlk sevgisi ve öne geçme arzusuyla yaratlm nefsler için bu du-

rum geçerlidir. Kukusuz Allah, Haccac’ Kabe’yi Hz. Peygamber’in ve

dört halifenin döneminde olduu haline döndürmeye muvaffak klm-
tr. Abdullah b. Zübeyr onu deitirmi ve Hicr’i eve katmt. Bunun

üzerine Allah, iin bulunduu hal üzere kaim asm salamtr. Allah’n

bu konudaki hikmeti ise bilinmemidr. Ali b. Cehm öyle der: 'Hü-

kümdarlarn kaplarnda bekçiler vardr, Allah’n kaps ise, sonuna ka-

dar açktr.’
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FASIL ÇNDE VASIL

Tavafn Caiz Olduu Vakit

Baz bilginler, tavafn sabah ve ikindi namazndan sonra caiz oldu-

unu düünmütür. Bunun nedeni, Hz. Peygamberi gördüüm bir

rüyadr. Peygamber kâbe’ye yönelmi ve öyle diyordu: Ey Maliki! Ya

da Ey Sakin -kuku bendendir-! Bu evi tavaf eden veya gece veya gün-

düz diledii bir vakitte burada namaz klmak isteyenleri engellemeyi-

niz. Çünkü Allah o kiinin namazndan onun adna kyamet gününe

kadar balanma dileyecek bir melek yaratr. Bu vakitten itibaren ben,

daha önce bu konuda kukum var iken, tavafn bu iki vakitte caiz ol-

duunu düündüm. Çünkü Nesai’nin aktardmz hadise benzeyen

hadisinde bilginlerin bir takm kukulan olduunu görmütüm. Bu

doru rüyay gördüümde ise, kukum kalkt ve Allah’a hamd olsun

Nesai’nin ve Ebu Zerr el-Gifari’nin hadisinin güvenilir olduuna inan-

dm.

Baz bilginler ise, tavafn günein douu ve özellikle de bat es-

nasnda yaplamayacan söylemitir. Baz bilginler ise, ikindi ve sa-

bahtan sonra mekruh olduunu, doumu ve batm esnasnda ise yap-

lamayacan söylemitir. Baz bilginler ise, bütün vakitlerde yaplabile-

ceini söylemitir. Bu bizim de görüümüzdür. u var ki ben günein

douu ve bat esnasnda tavafa girmeyi mekruh sayarm. Fakat gü-

nein doumu ve batmndan önce ihrama girilmesi durumunda, i

deiir.

Namaz klan insann kblesi, günein dou veya bat yeridir.

Çünkü oraya yönelmektedir. Bu nedenle, tavaf mekruh sayar. Günein

douu veya bat deilse, bunda bir beis yoktur. Kabe’de ise, hüküm

ona aittir ve diledii yere döner. Öyle ki doumlu esnasnda günee

yönelmeyecei gibi batarken de ona yönelmez. Kukusuz namaz klan

insan, Kâbe’ye yöneldiinde görünüte günee tapanlardan ayrlmtr.

O hiç kukusuz iki hadisin yorumu nedeniyle de bâtnda da onlardan

ayrlr,

Nesai’nin hadisi uydu: Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Ey Abdi-

menaf oullar! Bu evi tavaf etmek ve diledii gece veya gündüz bir
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vakitte namaz klmak isteyenleri engellemeyiniz! Hz. Peygamber bura-

da özel bir hal belirtmemitir. Çünkü kul evi gördüünde, günein do-

u veya bat yerine yönelmeme imkânna sahiptir. Kabe’nin dnda
ise bu imkân yoktur. Öyleyse, Hz. Peygamberdin namaz klnan yerde

bir engel konulmasn tavsiye etmesi pek -güzeldir. Böylece insan, gü-

nee yönelmez. Ebu Zerr hadisinde ise öyle denilir: Hz. Peygamber

öyle buyurur: ‘Güne batmcaya kadar ikindi namazndan sonra, güne

douncaya kadar da sabah namazndan sonra namaz klnmaz. Mekke

hariç, Meleke hariç. Meleke hariç !

5 Bu hadis, gördüümüz rüyay des-

tekler.

Bilmelisin ki Allah sürekli tecelli eder ve onun tecellisini vakitler

snrlamaz. Perdeler sadece bizim gözümüzden kalkar. Allah Teala öy-

le buyurur: ‘Senin gözünden örtüyü kaldrdk.’* 13 Baka bir ayette ise ‘Biz

ona sizden yaknz, fakat siz görmezsinizf
’ 14 buyurur. Burada kastedilen,

can çekien insandr. Halil brahim Peygamber öyle buyurur: ‘Ben ba-

tanlar sevmem .* 15 Hiç kukusuz o Allah’ seviyordu ve O, yok olan ve

batan deildir. Allah’n tecellisi sürekli, yaknl zorunludur. u veya

bunun arasnda olan ise, senin bugün uyuyan olmandr. Dolaysyla

Hakk müahede eden kimseye hiçbir engel yoktur. Bu nedenle bu es-

nada Allah’ zikretmek yasaklanmam, namaz beklemek ve dua etmek

için bu ikisinin arasnda oturmak engellenmemitir. Yasaklanan ey,

özellikle secde etmektir. Kâfirler bu esnada günee secde ederler.

Burada, akl ile anlalan bir srra dikkat çekilir: Onlardald inanç-

szln etkisi, imann bizdeki etkisinden daha güçlü olamaz. Hatta,

inançszln etkisinin ortaya çkmas engellenir. Nitekim bu durumda

kafirlerin secde etmesinden dolay mümin Allah’a secde etmekten al

konmutur. Engelleyen, her zaman güçlüdür. Bilmelisin ki, burada bir

sr gizlidir ki, Allah onu ariflerin dndaki kimselerden gizlemitir. Al-

lah bu engellemeyle kafirler üzerinde lâhî hakkn bir yönünü brakt.

Bu kadaryla da engelleme gerçeklemi, güç hüküm bakmndan kafr-

lerrn günee secde ettii bu vakitte müminin secde etmekten al kon-

masnda ortaya çkmtr. Söz konusu hak, Allah Teala’mn öyle bu-

yurmasdr: ‘Rahhin ancak kendisine ibadet edilmesine emretti Nitekim

öyle de yaptlar. Çünkü insanlar, sadece kendisini ilah zannettikleri için

günee tapmtr. Dolaysyla onlar, günein kendisine deil, Allah’a

tapmtr. Hatta onlar, günei Allah saymtr. Onlarn bir bilgini beni
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konuk etmi, onunla günee tapma ve secde hususunda sohbete ko-

yulmutuk. Bana öyle demiti: 'Allah’tan bakas yoktur. Güne ise Al-

lah’a en yakn eydir. Allah ona ve yararlan komu, biz de Al-

lah’n kendisine tevdi ettii bu özellik nedeniyle yüceltiyoruz.’

Hak nispette yanisalar bile onlarn kendinden bakasma ibadet

etmediklerini bilir. Mümin ise sadece Allah’a ibadet eder. Bu durumda

Allah’a inanta imimin kâfire benzer. Böylelikle i, ilâh eriatn bir

benzeri olur. Bir ksm bir ksmn hükümsüz klar. Burada küfiir, ima-

na etki etmi olsa bile, o imandan daha güçlü deildir. Bilakis i belirt-

tiimiz gibidir. Baka bir ifadeyle kâfirde de, bir ilaha inand için bir

gerçeklik bulunur. Fakat ilahi günee nispet ettii için, kâfirdir. Böy-

lelikle Hak, onlarn kendisine yöneldii anlam dikkate alr. Buradan

ise, müminlerin dnda onlarn secdeye tahsis edilmesi sabit olur. Ay-

rca, bu esnada müminlerin Allah’a secde ediinin hükümsüzlüü de

ortaya .çkar. Öyleyse bu, inançszln imandaki deil, imann imanda-

ki etkisidir.

FASIL ÇNDE VASIL

Abdestsiz Tavaf

p
j

Baz bilginler, kastla ya da unutarak abdestsiz tavaf caiz sayma-

mtr. Bir ksm ise, bunu yeterli görmü; fakat tavaf yenilemeyi

müstehap saymtr. Böyle tavaf yapan insan küçükba hayvan kesmeli-

dir. Çünkü onlar, abdestin tavafm sünneti olduunda görü birliine

varmtr. Bir ksm ise, abdestsiz tavaf yapldnda insan bunu bil-

mezse bunun geçerli olacam, bildiinde ise geçerli olmayacan söy-

lemitir. Bir ksm ise, tavaf edenin elbisesini tpk namaz klann elbi-

sesini temizlemesi gibi temizlemesini art saymtr.

Benim bu konudaki görüüm udur: Kadn veya erkein abdestsiz

tavafyapmas caizdir, kadn hayzh ise tavaf yapamaz. Tavafyaptnda

ise, kaza etmez ve kadn bu durumda konuyla ilgili bir rivayet olduu

için günahkârdr. eriat, tavaf için abdest alma hakknda bir hüküm
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koymamtr. Ancak hayzl hakknda hüküm vardr. Hayzl için ve bu

temizliin kendisinde art sayld bütün ibadetler hakknda bir hü-

küm vardr.

Bilmelisin ki varlkta Allah’a ait bir yönün bulunmad hiçbir hal

yoktur. Allah o eyle onun varlm korur. Bilfiil var olan her ey, ken-

disinde bulunan bu lâhî yönle temizlenir. u halde varlktaki her ey
temizdir. Çünkü el-Kuddüs onlara elik eder. ‘Vur olan her ey O'na

döndürülmektedir. Öyleyse, O'na kulluk edin; O'na güvenin. Senin rabbin

yaptklarnzdan habersiz deildir™ 17 ayeti buna iaret eder. Burada yap-

lan ey, Allah ile kullarn ayrmaktr. Öyleyse Allah ile kulu arama

girmek uygun olmad gibi kul ve efendi arasnda ancak iyilik sokmak

mümkündür.

Lakit Mersa ve Menare arasndaki deniz sahilinde bir seyyah ile

karlatm. O yerde bedellerden bir ahs ile karlatk. O denizin dal-

gas üzerinde yürüyordu. Kendisine selam verdim, o da selamm ald.

ehirlerde büyük bir zulüm ve hakszlk vard. Kendisine ‘Ey Adam!

Bu ehirlerdeki zulüm hakknda ne dersin’ diye sordum. Kzgm bir e-

kilde bana bakt ve öyle dedi: ‘Allah’n kullarndan sana ne! Sadece iyi-

lik söyle.’

Bu nedenle Allah, efaate imkân vermi ve mazereti kabul etmitir.

Kukusuz, necislik dini bir hükmün belirledii geçici bir durum iken

temizlik özden kaynaklanan bir durumdur. Çünkü herhangi bir vakitte

geçici olann hükmü ortaya çktnda -örnek olarak tavaf esnasndaki

hayz engelini verebiliriz- bu durumda i, zatn gerektirdii temizlie

döner.

Mümin yalan söyler mi? Bu soruya güvenilir bir hadiste Hz. Pey-

gamber ‘hayr’ demitir. Çünkü yalanc, yalan söyledii konuda doru
sözlü olamaz. Hayz ise, görü birliiyle nefsin yalan demektir. Tavaf

ise, iman halidir. Öyleyse hayzl kadn, tavaf edemez. Nitekim fask in-

sann imamlnn bir görü ayrl olmakszn fasklk halinde caiz

olmadn söyleriz. Fasklk halinde fask olan insan eriata göre ab-

dest alr, imam olarak namaza baladnda Allah’a itaat etmi olur ve

bu esnada kendisine fask diyemeyiz. Öyleyse biz fasgn arkasnda kl-

m saylmayz. Fasn arkasnda namaz klmak hakknda kendisinden

delil getirilen Abdullah b. Ömer de ayn eyi yapmt. Halbuki onlar
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yanlma. Çünkü Haccac, namaz klarken Allah’n namazda emrettii

itaati yerine getirerek, fask deildi.

Fakihler, bu meseleyi göz ard etmi ve yanlm, bir sonuca da va-

ramamtr. Biz, bir müminden itaatin bulamad saf bir günahn ç-

kamayacan açkladk. taat ise, bazen saf olabilecei bazen günah ile

karabilir. Öyleyse her günaha müminin o günahn yaplmasnn ha-

ram olduu hakkndaki inanc elik eder. Söz konusu fiilin günah ol-

duuna inanmak, Allah’a ibadettir. Haccac ve baka insanlar fask iken

imanlar nedeniyle itaatkard. Onlarn günahlar itaarlerine kar koyar-

ken zayflamtr. Namazdaki veya herhangi bir fiildeki itaatini yerine

getirirken insan fask deil, itaatkardr. Allah’n kalbine, iman ve itaati-

ne kar faskl yerletirdii kimse, farkldr. Onun faskl, bu fiilin

fasklk olduu hakkndaki inancn katmas nedeniyle zayflar. Bilgin-

ler, zikrettiimizin dndaki bir anlam ile faskhn imamlnn caiz

olmadn söylemitir. Hz. Peygamber veya Allah onu söyleseydi, yo-

rum söylediimiz gibi olurdu. O halde Müslüman faskn nihai derece-

si, iyi amelini kötü amelle kartran ve itaat ederken fasile olann du-

rumudur.

Bu konudaki en önemli mesele, insanlar hakknda iyi zanda bu-

lunmann emredilip kötü zannn yasaklanm olmasdr. Fask olduu-

nu bildiimiz bir takm kimselerin abdest alp namaz kldklarn gör-

dük. badet ederken öyle bir insana niçin fask diyelim ki? Böyle bir in-

san hakknda hüsnü zan beslemek yerine kötü zan niçin besleyelim çi?

Gelecekte bu insan hakknda bir bilgimiz yoktur. Geçmii ise, Allah’n

ne yaptn bilemeyiz. Hüküm ise, bir ibadeti yerine getirip hükmünü

kazand vakte aittir. O halde kul hakknda yaplmas gereken ey, iyi

zan tamakar. Böyle yapldnda erdemli olunur.

Dindarlna güvendiim bir adam, kendisi hakknda arya git-

mi kelamc bir fakihren öyle aktarmt: ‘Bir gün, arabn elden ele

dolattridg bir mecliste o bilginin huzuruna girdim. O da, toplulukla

birlikte içiyordu. Nebiz bitti, kendisine öyle denildi: ‘Bize gelen u
adama da nebiz ikram et!’ Adam öyle dedi: ‘Yapmam, çünkü ben hiç-

bir zaman günahta srar etmem. ki kadeh arasnda tövbe ederim ve

ikinci kadehi beklemem. Elimdeyken kadehe bakarm: Rabbim bana

muvaffakiyet verip onu brakacak mym yoksa onu içecek miyim?’
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te alimlerin durumu budur. Bu bilgin, bana kavuamama hasreti

bulunmakla birlikte öldü. Halbuki kendisiyle görümü ve beni tan-

mamt. Bana özlem duyduu bir halde beni benden sordu. Bu olay,

595 senesinde Mürsiye’dc gerçeklemiti. Kukusuz Hak, srrmdaki bir

vakada bana öyle demiti: Kullanma kendileri için belirlediim cö-

mertliimi göster, iyilik on ile yediyüz katyla ödüllendirilecektir, gü-

nah ise benzeriyle. Günahn fiili, günah olduuna inanmann karsn-

da direnemez. Benim kullarm rahmetimden nasl ümit keser! Rahmeti

her eyi kuatmtr. Ben ise kullarmn zannna göreyim. Öyleyse be-

nim hakkmda iyi zanda bulunsunlar.

FASIL ÇNDE VASIL

Tavafn Saylar: Küdum, faza ve Veda Tavaf

Kudüm tavaf, veda tavafnn kartdr. Bu isi, dieri için isim gi-

bidir. Kukusuz Allah katnda sa Adem gibidir
’318

. Böylece mülk devri

sona erdi. faza tavaf ise, *onlarn arasnda bir berzahtr. Onu amaz-

lar.’319 c
Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalarlarsnz’32 " Küdum tava-

fndan inci çkar. Bunlar haccn fiillerindeki marifetlerdir. Veda tava-

fndan ise ‘mercan’ çkar. ‘Rabhinizin nimetlerinden hangisini yalanlars-

nz.’321 Öyleyse ziyaret tavafnn küdum tavafna dönük bir yönü vardr,

bazen de onun yerini alr. Baka bir yönü de veda tarafnadr, bazen de

onun yerini alr. Kukusuz bilginler her iki görüü dile getirmilerdir.

Bu bölüm dala .sonra -Allah’n izniyle- zikredilecektir.

Tavafn ve ondan ortaya çkan eylerin bâtn yorumu yaplmtr.

Öyleyse küdum tavaf kendisinden bilgi almak üzere Allah’a yönelen

akla benzer. Veda tavaf ise, bilgi almak için nefse bilgi vermek üzere

yönelen akla benzer. Hz. Peygamber kendisine vahiy getirirken Cebra-

il’e yönelirdi. Sonra Peygamber aldklarm Cebrail ayrldnda, elçilik

görevini yapmak üzere nsanlara aktarrd. u halde Peygamber her

zaman iki tavaf arasnda bulunurdu; küdum ve veda tavaf. Bunlarn

arasnda ise, tavaf ve ziyaret vardr.
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Tavafn says, üçtür. Çünkü daha önce bilgilerin ancak üç merte-

beden ortaya çktn ifade etmitik. Bu bilgiler fikir kaynakl olabile-

cei gibi verili de olabilir. Kukusuz saa berzahn hüküm bakmndan
iki ucu birletirmesi nedeniyle daha üstün olduunu açkladk. Böyle-

likle dilenin her ekilde tasavvur edilebilir ve dilenen her yönün hük-

münde gerçekleebilir ve onlarn yerini alabilir. Öyleyse o, tam bir güç

sahibidir. Söylediimiz eyin hükmü eriatn zahirinde ortaya çkm-
tr.

Bunlardan birisi de bilginlerin bu üç tavaftan vacip olan tavafn -ki

yaplmadnda hac geçersiz saylr- ifaza tavaf olduunda görü birli-

ine varmlardr. Çünkü Arafat’a çkan kimse, ta atp ifaza tavafndan

sonra Mekke’ye geldiinde bu tavaf küdum tavafnn yerini alr ve

onun hacc geçerli olur. Veda eden ise, kendi zannnca veda tavafn

yapp ifaza tavafn yapmadnda ise, bu tavaf ifaza tavaf olur ve veda

tavafnn yerini alr. Çünkü Evi, ifazadan ibaret olan vücb tavaf vak-

tinde tavaf etmitir. Böylece Allah ifaza tavafn kabul eder ve onu veda

tavafnn yerine sayar. Nitekim daha önce Ramazan aynda gönüllü

oruç tutan kimseyle ilgili olarak, Ramazan’n farziyetini o orucun vak-

tin hükmü nedeniyle vacibe çevirdiini ve burada niyetin etkili olma-

dn belirtmitik.

Bilginlerin çounluu, Mekke’ye geli tavafnn ifaza tavafnn ye-

rini almayacanda görü birligindedir. Sanki onlar, vacip olann tek

bir tavaf olduunu söylemitir. Bir ksm, küdum ve veda tavafnn

haccn sünneti olduunda görü birliine varmtr. u var ki hacc ka-

çrmaktan korkan kimsenin durumu farkldr,. Çünkü küdum tavaf

onun adna ifaza tavafnn yerini alr. Baz bilginler ise, ifaza tavafnn

kiidm tavafnn yerini almasn remi (ta atma) yapan için müstehap

saymtr. Mekkelilere gelirsek, onlara bir tek tavaf zorunludur.

Temettü yapana gelirsek, kran hacc yapmadnda onun iki tavaf

yapmas gerekir. Kran hac yaparsa, tek tavaf yapmas gerekir. Benim

görüüm böyledir.

Altm altnc ksm sona erdi, onu altm yedinci ksm takip ede-

cektir.



[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
ALTMI YEDNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

FASIL ÇNDE VASIL

Sa’yin Hükmü

Baz bilginler, komann vacip olduunu, koulmazsa hac yüküm-

lülüünün süreceini ileri sürer. Bir ksm ise, sünnet olduunu söyle-

mitir. Komadan ehrine dönen kii küçükba kurban kesmelidir. Bir

ksmna göre, komak gönüllüdür ve yapmayana yükümlülük yoktur.

Kadnlar kemale ulamaktan mahrum deildir. Bununla birlikte

onlar, erkeklerden bir derece eksiktir ki bu tek derece, yaratl derece-

sidir, çünkü kadn erkekten var oldu. Bu durum ise kemale bir zarar

vermez. Çünkü erkein -ki söz konusu olan Âdem’dir- kendisinden ya-

ratld toprak ile ilikisi Havva’nn Âdem ile ilikisine benzer. Halbu-

ki bu toprak ilikisi Âdem’in Haldun onun adna tanklkta bulunduu

kemaline engel tekil etmemitir. Hz. Peygamber, (sa’nn annesi)

Meryem ve (Firavun’un ei) Asiye’nin kemallerine tanklk etmitir.

Böylece Allah kadnda bu durumu dikkate alarak, onun adna kendisi

buna niyeüenmeksizin eriatta bir ilke belirledi. Bu nedenle Safa ile

Merve arasnda smail’in annesi Hacer tavafyapm, vadinin içinde de

yedi kez komutur. Bu esnada Hacer, olu smaü’in maruz kald su-

suzluu giderecek birisinin gelmesini bekliyordu. Annesi, olunun yok

olmasndan endieleniyordu ki, hadise mehurdur. Allah Hacer’in fiili-

ni Safa ile Merve arasnda koma yapm ve haccm meru uygulamala-

rndan birisi saymtr.
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Safa ile Mcrvc arasnda komay vacip sayanlar, saygy yüceltip,

koma yaplmadnda lacc geçersiz saymtr. (Bâtnî yorumda ise)

Nefs kaynakl düünceler bakas adna çalma ve onlara efkat gös-

termeye yol açtnda, bunun sonucu ilâh mertebede de kabul edilmek

olur. Allah öyle buyurur:
c

Ey mutmain ne/s, Rahbine dön”21 Rabbin, bu

bedeni yönetmek üzere kendisinden çktn kimsedir. Çünkü dönü,

çklan bir yere olabilir. Böyle olmasayd, dönü söz konusu edilmezdi.

Halbuki Allah nefse ‘yönel* demeyip c

dön’ demitir. Öyleyse durum

ancak böyle olabilir. Nefsin dönüü, onun kemali ve yetkinliidir.

Allah Teala öyle buyurur: ‘Ey iman edenler! Cuma günü namaza

çarldnzda Allah’ zikre koun.’323 Böylece Hakkn nidasna komak,

dolayl olarak vacip olmutur. Öyleyse Hak, bize indirdii kitapta kul-

larna hitap ederek ‘Evi haccetmek Allah’n insanlar üzerinde hakkdr>m

buyurduuna göre, komak nasl farz olmasn d? ari’nin Cuma’ya gi-

derken belirledii ilke, komann vakar ve arballkla yaplmasdr.

Bu durum Arafat’tan Müzdelife’ye vakarla inmeye benzer. Hz. Pey-

gamber Arafat’tan -ki oras Allah’ bilmenin gerçekletii yerdir- insan-

larn hzla indiini gördüünde, ‘ar olunuz, sakin olunuz’ demiti.

nsanlar, Hz. Peygamberin emriyle Arafat’tan Müzdelife’ye inmiti.

Buras, orada tannan Hak ile bir araya gelme ve yaknlama makam-

dr. Bu, Allah’n kalplerine olan özel tecellisidir. Bu nedenle yer, top-

lanma ve Müzdelife diye isimlendirilmitir. Kelime, yaknlk anlamn-

daki zül/a kelimesinden türetilmitir. Hz. Peygamber (Müzdelife’ye gi-

den) insanlara ‘sakin olun, sakin’ dedii gibi Cuma namazna koma
hakknda da ayn eyi söylemitir: ‘Koarak Cuma namazna gitmeyi-

niz.’ Baka bir iadeyle, hzla komaynz. Cuma namazna ar bal ve

vakarl geliniz.

Cuma ve toplanma, bu toplayc lci makamda bir araya gelmitir.

Hz. Peygamber vakar demiti, yani, arbal ve sakin bir ekilde yürü-

yün. Bu, arbal yürüyütür. Çünkü kelime, arlk anlamndaki

valer’dan türetilmitir. Allah’ bilmek de onu gerektirir. Çünkü Allah’

bilen kii, O’nu görür, O’nu gören ise O’ndan habersiz kalmaz. Bir

makamdan bir makama kendisini çardnda sadece Allah için acele

eder' Çünkü, Allah’ görmektedir ve Allah ile komaktadr. Bu nedenle

ar bir insan gibi yavaça yürür. Vakarn anlam budur. Eyada süku-



Altm Yedinci Ksm 373

net ve dinginlik, yorgunluk ve halsizlikten deil, heybet ve yücelikten

meydana gelir. Allah ile komada ne yorgunluk ne bitkinlik vardr.

FASIL ÇNDE VASIL

Komann Nitelii

eriat bilginlerinin çou, unu demitir: Safa ile Mcrve arasmda

komann sünneti, Safa’ya çkarken Kabe’ye dönerek dua etmektir,

sonra, aa inilir, Yeil Meyle indiinde ise -ki oras vadinin içidir-

ikinci yeil meyle varncaya kadar koar. Bu ise, Mcve’ye yükseliin ve

vadinin geniliinin snrdr. Günümüzde seller nedeniyle oras kay-

bolmutur. Bu nedenle baz bilginler, yürümede komann nereden

balayacan belirleyen snr olsun diye, iki meyli vadinin içinin alame-

ti saymtr. Sonra, acele etmeksizin sa’y edilir, ikinci meyle geldiinde

ise, Safa’dan inecek ekilde geçer. Merve’ye ulatnda, orada da Sa-

fa’da yaptn yapar. Sonra (Merve ismiyle ayn kökten gelen) ‘mert-

likten’ (Safa kelimesinin kök anlam olan) ‘safa’ arayarak geri döner.

Buradaki durumu ise, koma ve yürümedeki ilk hali gibidir. Bunu ye-

diye tamamlar. Sa’y eden kii, Safa’dan balar, çünkü Allah önce onu

zikretmi ve onunla balamtr. Hz. Peygamber ise, öyle demitir:

‘Ben Allah’n baladyla balarm.’ Kii, Allah’n baladyla balar ve

ayete uyar, ardndan dua eder ve Merve ile (mertlik) bitirir. lle ban
benzeri olduu için hükümleri de birdir. Bu nedenle, yedinin kendisiy-

le tamamlanmas nedeniyle onunla bitirir. Bir eyin mukabili, o ey ile

ayn çizgidedir. Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Kbleye ne tam kar
durunuz ne srt çeviriniz.’ Bir eye yüz dönmek ile srt dönmek, ayn

çizgidedir. blis, kulu saptrrken yukardan kendisine gelmede baarsz

kaldnda aadan da ona gelemez. Çünkü alt üst ile ayn paralelde-

dir. Allah onu laneüemitir. O, kulun üzerine nurlarn iniini görür vc

yanmaktan korkarak aadan da kula gelmeye cesaret edemez, alt üst

ile ayn çizgide görür. Ayn zamanda bu nurun istiva çizgisi nedeniyle

de aaya da ulatn görür ki, neden tektir. Atâ öyle demitir; ‘Ha-

c sa’ye bilmeden Merve ile balarsa, bu geçerlidir.’ Baz bilginler ise
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öyle demitir: Merve ile balandnda bu avt geçersidir. Kukusuz

daha önce Cabir’in Safa ile Merve’ye çktnda Hz. Peygamberin han-

gi duay yaptn belirten hadisi zikretmitik.

nsan Safa’da üzüntülü, Merve’de ise ulaan durumundadr. Dola-

ysyla Safa ile Merve arasnda sa’y eden kii, bundan gafil kalmaz. Sa-

fa’ya çktmda onun adn eseften yorumlar. Burada ‘esef, insann da-

ha önce Allah’n haklarn ihlal etmesinden dolay duyduu üzüntüdür.

Bu nedenle insan dua ve bunu kendisine hatrlatacak ekilde zikirle

Kabe’ye yönelir, böylece hüznü artar. Merve’ye ulatnda ise ki oras

ulama yeridir- nail olaca eyi alr, o da ihsandr. Üzüntünün nimeti-

ni, yani ecrini elde eder. Yedi avtta da ayn eyi yapar. Çünkü Allah

Teala ona yedi niteliiyle ihsanda bulunmutur. Bunun amac kulun

onlar ile tasarruf etmesini ve Allah’n haklarm yerine getirirken hiç bi-

rini zayi etmeden onlar kullanmasn salamaktr. Bu nedenle sa’y

eden kii, bu konudaki ihmali nedeniyle üzülür. Allah ise, onun ödülü-

nü tamamlayancya kadar Merve’deki ihsannda verir.

Sonra sa’y eden kii, vadinin içi olan iki meyi arasnda koar. Vadi-

lerin içleri eytanlarn yerleim yerleridir ve bu nedenle oralarda namaz,

klmak mekruh saylmtr. Hz. Peygamber, sabah namazna uyanama-

yacak ekilde vadinin içinde uyuyup kalnca öyle demiti: ‘Buradan ç-

kalm, buras eytann bulunduu bir vadidir.’ Çünkü o vadide kendi-

sine fime isabet etmiti. Bu nedenle sa’y eden kii, hemen eytani nite-

likten kurtulmak ve eytann yeri olan bu yerde eytann kendisine elik

etmesinden uzaklamak için, vadinin içinden koarak uzaklar.

Mina’da Muhassar’n içinden de ayn ekilde hzla koarak çkar,

çünkü oras, Allah’n eytan kendisinden yaratt ate vadilerinden bi-

ridir. Urne’nin içinden de hzla koar. Buras ise, Arafat vadisidir. Bu

yer. Arife gününde blis’in durduu yerdir. blis o gün Allah’n kendi-

sini niteledii zelillik, küçüklük halinde ve alayarak orada durur. Bu

durmann nedeni ise, Allah’n hac kullarnn hatalarn silmesini, onlar

balamasn görmesidir.

Safa ile Merve arasndaki bu yerde komak, üç haü kendinde top-

lar: Bunlar inmek, yükselmek ve düz gitmektir, bunlarn bir dördüncü-

sü yoktur. Yürüyen kii, b ibadetteki kemal derecesine ular. Bürün

bu kemali ise bulunulan yer vermitir. Sa’y eden kii, bunlarn her biri-
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sinde salikdr. öyleyse onun inmesi Allah’adr, yükselii Allah’adr, düz

gidii de Allah karsndadr. Kul, bütün bunlarda Allah ile beraberdir,

çünkü o Allah’n emrinden yürümekte ve Allah’ta yürümektedir. Öy-

leyse Safa ile Merve arasnda yürüyen insan Allah’tan Allah’a, Allah ile

beraber, Allah’n karsnda, Allah’n emrinden ve Allah’ta yürümekte-

dir. O, her durumda Allah ile ve Allah içindir.

Safa üe Merve, düzenleniiyle evin özel eklini ortaya çkartan ta-

larla ilikili donuk iki niteliktir. Bu özel ekliyle talar, eve adn kazan-

drr ve bu ekil olmasayd ev ad ortaya çkmazd- Daha önce donukla-

rn Allah’ en iyi bilenler ve dier türeyenler içinde Allah’a en çok iba-

det edenler olduklarn açklamtk. Onlar, marifet içinde yaratlmtr

ve onlarn ald, ehveti ve hareket ettirilmedikleri sürece eylemleri yok-

tur. Onlar, kendi kendilerine hareket edemez, bakalar tarafndan yön-

lendirilir. Allah’tan baka yönlendiren olmadna göre, donuklar Al-

lah’n yönlendirmesiyle hareket eder. Bitkiler de donuklar gibi marifet

içinde yaratlm olsa bile, onlar büyümek nedeniyle bu dereceden ek-

sik kalmtr, Bitkiler, beslenme özelliine sahip olduu için donuklara

kar üstünlük talep etmitir. Beslenme, büyüme ve yükselme talebine

yol açar. Donuk ise, böyle deildir. Onun doal harekette yükselmesi

söz konusu deildir. Fakat yüksee çkartldnda ve doasyla ba ba-

a brakldnda aa düer, bu ise, kulluun gereidir. Yükseklik ise

Allah’n özelliidir. Çünkü Allah d-Alîdir (Yüce). Öyleyse ta yüksek-

likte Allah’a kar koymaktan çekinir. Bu nedenle yüksekten düer. Ni-

tekim Allah kendisinden böyle bildirdi. Talardan söz ederken £Onlarn

bir ksm Allah korkusundan düer’335 demiti. Burada Allah tan düü-

ünü korkudan sayd. Dümek Allah korkusundan kaynaklanmtr.

Onun müahedesi de, özü gereidir. Allah
‘

Allah’tan kendini bilen kullar

korkar
’336

buyurur. Kim korkarsa, korktuu kimseyi bilir. Sehl b. Ab-

dullah’n görüü budur.

nsanda donukluk niteliinden daha üstün bir nitelik yoktur. Ar-

dndan bitki ve sonra da hayvani nitelikler gelir. Bu nitelikler ise, bitki-

lerden daha etkindir. lahlk iddiasnda bulunan insan, donukluk dere-

cesinden uzaklat ölçüde bu yükseklikten ilâh bir suret kazanr. Bu

suret üe de, aslndan uzaklar. Öyleyse talar, gerçek kullardr. Onlar

yaratl asilarndan çkmamtr.
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Allah, bu talar sularn ortaya çkt yer yapt. Sular, doal âlem-

deki bütün canllarn hayat ilkesidir. Bilgiyle ise, bilgisizlik ile ölmü
insan hayat bulur. Böylelikle talar korkuyla bir araya gelir ve kendile-

rinden bilgi ve hayat arasnda nehirler fkrr. Allah Teala öyle buyu-

rur: ‘Talarn bir ksmndan sular fkrr. ,n7 Bununla birlikte talar kas-

vet ve katlk özelliindedir. Bu durum, onlarn kulluk makamndaki

güçlerinden kaynaklanr. Dolaysyla talar, kulluklarnda sarsnt ge-

çirmezler. Çünkü onlar, bulunduklar yerden ayrlmay istemez. Bunun

nedeni onlarda bulunan ve en üstün nitelikler olan bilgi ve hayattr.

Öyleyse afaklar Mcrve'ye koan -ki bu ikisi taar- insan tan hakika-

tinin gereini elde eder. Bu ise, korku, bilgi, Allah’ bilmek ve bu ko-

nuda direnç göstermektir. Kim koar ve bu kou esnasnda bu nitelik-

lerin benzerlerini kendinde bulursa, hiç kukusuz, gerçekte komu ve

komann neticesini elde etmitir. Bu durumda ise, kotuu yerden

kalbi Allah ile hayat bulmu ve Allah korkusuna sahip olmu, O’nun

deerini ve kendisine ve Allah’a ait eyleri bilmi bir halde ayrlr. Bun-

lar kendinde bulmayan bir insan Safa ile Merve arasuda komamtr.

FASIL ÇNDE VASIL

Sa’yin artlar

Bilginler, Safa ile Merve arasnda komann artlarndan birinin

hayzdan temizlik olduunda görü birliine varmtr. Abdest temizli-

ine gelirsek, bütün bilginler unu söylemitir: Abdest almak (hadesten

temizlenmek), sa’yin art deildir. Bu görüe kar çkan ise, Haan el-

Basri’dir.

Bilmelisin ki, daha önce sa’y bölümünde bir takm eyleri ortaya

koymu. Safa ile Merve’nin hükmünden söz ederken tan bâtn yo-

rumundan söz etmitik. Bilginler, bu ibadette hades’ten temizlenmenin

arr olmadnda görü birliine varmtr. Koan kii burada srf kul-

dur. Bu kulLuu ise, (kir anlamndaki hades ile yaratlmlk anlamnda-

ki hâdislik ve hades ilikisinden) hâdisliiyle (yaratlmlk) gerçekleebi-

lir. Hâdislii olmasayd, kulluu geçerli olmazd. Hâdislikten temiz-
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Icndiinde ise, hakikatinden çkm, bu kulluktan çkt ölçüde de

Rablkta ortaklk iddiasnda bulunmu olurdu. Bu insan, gusül gibi

genel anlamda temizlenirse hakikatinden çok daha fazla uzaklam sa-

ylr. Abdest gibi özel bir temizlikle temizlenirse, hakikatine daha ya-

kndr. Uygun olan benimsemek, hakikat bakmndan daha yedtin bir

davrantr.

Bu ibadette temizlii benimseyen kii öyle demitir: Her canlya

hangi ekilde olursa olsun bir fiilin nispeti zorunludur. Talardan asl

üzerinde daha fazla kalm hadis ve yaratlm bir varlk yoktur. Bu-

nunla birlikte Allah, onlar korku özelliiyle nitelemitir. Bu ise, talara

nispet edilen bir fiildir ve onlarn korktuu söylenir. Talarn bu fiilin

kendileriyle ilikilendirilmesinden -korkudan deil- temizlenmesi gere-

kir. Bu durumda Allah’tan gerçekte korkmu olurlar. Ayn ekilde, su-

yun çkmas da onlarla iiikilendirilmitir ve onlarn bu nispetten de

arnmas gerekir. Bu nedenle, Hasan- Basri bu ibadette temizlenmenin

art olduu görüüne varmtr. Bu görü ise, tpk Haan (Güzel) ismi

gibi, güzel bir düüncedir. Çünkü Hz. Peygamber Allah’n ancak temiz

bir ekilde ya da abdestliyken zikredilmesini söylemiti ve Safa ile Mer-

ve arasnda koarken Allah’ zikredilmesi zorunludur. Öyleyse temizlik-

ten söz etmek, daha yerindedir. Hasan- Basri, bize göre Allah yolunun

mensuplarnn önderi, sr ve iaret ehlinden biridir.

FASIL ÇNDE VASIL

Sa’yin Tertibi

Bilginler, sa’yin Kâbe’yi tavaftan sonra yaplabileceinde görü

birliindedir. Tavaftan önce sa’y eden kii, Mekke’den çkm olsa bile,

geri döner ve tavaf eder. Bunu bilmezse ve umrede ya da hacda eine

yaklarsa, üzerinde hac ve kurban ya da baka bir umre kalr. Baz bil-

ginler, hiçbir yükümlülüünün olmadn söylemitir. Baz bilginler

ise, Mekke’den çkm ise geriye dönmeyeceini, fakat küçükba kur-

ban kesmesi gerektiini söylemitir ki, ben de bu görüteyim.
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Bilmelisin ki, Allah bizi hacca davet ederken sadece evi ziyaret et-

memiz için davet etti. Öyleyse oraya vardmzda davet nedenimizden

baka bir eyle balamamamz ve Evi tavafetmezden önce baka bir ey
yapmamamz gerekir. Bize emrettii bir eyi yaptktan sonra ise, ta-

nmlad tarzda dier ibadedere koyuluruz. Bu durum, zorunlu kul

olmamz ve kulluktaki makammza uyduumuzda böyledir. Nitekim

‘Hac uygulamalarn benden alnz’ diyen peygamber de böyle yapm-
t. Allah ise öyle buyurur:

‘

Allah’n peygamberinde sizin için güzel örnek .

vardr.’329 Bir ayette ise ‘Allah’ seviyorsanz, bana uyun, O da sizi sevsin’
329

buyurur. Hz. Peygamber ‘Sünnetimden biraz yüz çeviren kimse, ben-

den deildir’ demiti. Böylelikle Hz. Peygamber, Allah’n bizden bu

ibadette istedii eyi açklamtr Id, gerçek yorum budur.

(Komay öncelemenin bâtn yorumuna gelirsek) Bize göre kulun

naz arya götürmesi, horluk anlamndaki zilletten çkmaktr. Allah,

insan kendi suretine göre yarattna göre -ki surete göre yaratlmak

izzeti gerektirir- kulun davrannda ihtiyar olmasn istemi olmaldr.

Bu iradeyle, dilediinde suret ile zuhr etmesi mümkün olsun diye

-çünkü iradenin bir yerde bir etkisinin olacam biliyordu-, yükümlü

tutulmutur.
.
Bu nedenle sa’yi öne alm ve öyle demitir: Hak bizi

evine davet etmi olsa bile -ki oraya ulamamz ve onu tavaf etmemiz

bir zorunluluktur- yolumuzda evden baka bir yere uramay yasakla-

mad. Yasaklam olsayd, yasan snrnda dururduk. Bu konuda sus-

mu olmas ise, serbest brakt anlamna gelir. Bunu bize emrettiine

göre, evi tavaf etmek zorunludur. Nitekim Allah ‘Soylu evi tavaf edi-

niz’
130

buyurdu. Biz ise, surete göre yaratlm olduumuz bir yerde

komay önceledik ki ihtiyarn bir hükmü ortaya çksn. htiyar ise,

onun makamna vefa göstermek ve ona dikkat çekmektir. Çünkü Allah

öyle buyurur:
‘
Rabbin dilediini yaratr ve seçer.’

331 Biz de ilâh surete

göre yaratldk ve bu hakikatin de bir sonucunun olmas gerekir. Yine

de, uygunu, suretin gerei olan ihtiyar ve seçimi baka bir yerde kul-

lanmaktr. Çünkü gerçek kul olan Hz. Muhammed, daha önce bunu

açklamt. Öyleyse koma tavaftan önce yaplmaz yada koarken Mer-

ve Safa’dan Önceye alnmaz. Allah öyle buyurur:
‘

Allah'n peygambe-

rinde Allah’ ve ahiret gününü umanlar için güzel örnek vardr.* 32 ‘Kim yüz

çevirirse Allah zengin ve hamiddir.’333 Burada saygy örenelim diye,

edebin gerei olarak bizi knamamtr. Bunun yerine Allah, kendisini
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insanlar davet ettii eye muhtaç olmamak özelliiyle nitelemitir. Bu

davete olumlu karlk vermenin yarar, bizzat insanlara döner ve Allah

ona muhtaç deildir. Bu nedenle sa’yi öne alan kii, bir ruhsat bulmu-

tur.

Ayette el-Gani isminden sonra el-Hamid ismini zikretti. Baka bir

ifadeyle Allah, dünya ve ahirette bütün övgülere ehildir. Her durumda

Allah, övgünün sahibidir. nsann surete göre hareket edip onun gücü-

nün gerektirdii ekilde seçimde bulunmas veya zorunlu bir kul olarak

hareket etmesi durumu deimez. Her durumda Allah, övgünün sahi-

bidir. Allah, hal diliyle öyle der: ‘Suretim olmasayd, seçemeyecektin

ve özgür olmayacaktn. Öyleyse benim suretim, seçimin sahibidir, yok-

sa seçim sana ait deildir.’ Bu ise, kul için bir mazerettir. Ayn zaman-

da bu durum, Allah’n keremindendir ve burada bir zorlama yoktur.

Dolaysyla bu davran knanmaz ve Hz. Peygambere uymamak ve

onu örnek almamaya katlmaz. Çünkü daha önce söylediimiz gibi,

ari bunu engellememitir. Bu ise, knamad ve övmedii, bilakis

hakknda sustuu için Allah’n srl bir uyarsdr.

FASIL ÇNDE VASIL

Mina’ya Uradnda Tevriye Günü Hac Ne Yapar

Tevriye günü. Zilhicce aynn sekizinci günü Mina’ya çkarak ora-

da gecelenen gündür. Kii ölen, ikindi, akam, yats ve Arife günü

olan dokuzuncu gününün sabah namazn Hz. Peygambere uyarak

orada klar. Bütün bilginler, bu davrann haccn geçerlilik art olma-

dnda görü birliine varmtr. Arife günü olduunda ise, Arafat’a

gider ve orada vakfe yapar. Hac Kâbe’ye ulaarak Allah hakknda bir

bilgi elde eder, Allah’n sa eline musafaha ve biat ederken de Allah eh-

linin bu esnada bulduu eyleri elde eder. Kabe’yi tavaf ederken, ko-

arken ve Mina’da namaz klarken Allah hakkndaki bilgilere ular. Al-

lah onun adna Harem’de gerçekleen bilgiyle Hil’de -ki Arafat’ür-

verdii bilgileri ayrt etmek istemitir. Hil bölgesindeki bilgi, kuldan

yasaklamann kalkmasna salar. O ise, ihramlyken hac için ihrama



380 Fütûhât- Mekkiyye 5

girdii için mahrumdu. Hac, Arafat’ta ihramhyken elde ettii bilgiler-

le ihramdan çktnda elde ettii Allah hakkndaki bilgiyi birletirir.

Allah’ Harem’de bilmek -ki kii bu esnada ihramldr- benzerin iliki-

sini bilmek demektir. Çünkü ihram ile insan engellendii gibi Ha-

rem’de de engellenmitir. Buradaki durum, Arafat’n hükmünden fark-

ldr. Orada insan Hil (helal olan bölge) içinde ihramldr. Bu yönüyle

Arafat’ta iliki bakmndan daha uzak, güçlük bakmndan daha çetin

bir haldedir. Çünkü söz konusu olan, bir ztlk ve ayrm kartldr.

Hil, hacnn ihramyla Harem olmad gibi hac da o yer Hil’dr diye

ihramdan çkamaz. Dolaysyla bunlardan birisi dierini etkilemez. O
halde kul ihraml kald için, engellenmeyle ayrr. Onda Muhtar

Haktan hiçbir özellik yoktur. Hak ise, Hil’de hiçbir eyin kendisine ya-

saklanmayyla ayrr: O, dilediini yapar. Vehim gücü, aldn deliline

dayanarak, Hakkn deimeyen bilgisinin O’nun üzerinde hüküm sa-

hibi olduunu zanneder. Bu ise, ihtiyarn zdddr. Bu durumda yasak-

lanan kimseye benzer.

Hac Hil bölgesindeki Arafat’ta vehmin akl kantyla kabul ettii

yasaklamay gideren bilgiyi kazanr. Buradaki Allah bilgisinde vehim

aklla eittir. Bu nedenle Allah hakknda kstlamaya gider ve O’nu bir

eydeki bilgisinin hükmü altna sokar. Bu ise, bilginin Allah’n zatna

ilave bir nitelik olduunu, O’nunla var olduunu, ilgili olduu eye

göre Allah’n zat üzerinde hüküm sahibi olduunu söyleyenlerin görü-

üdür. ‘Allah’n bilgisi, O’nun zatdr’ diyenler ise böyle düünmek ge-

reini duymaz. Bu ise, deerini onu bilenlerin anlayabilecei Allah

hakknda artc ve özgün bir bilgidir. Hac bu bilgiyi elde etmek is-

tediinde, yolunda Mina’ya urar. Buras, ‘büyük hac’ yeridir. Hac
Arafat’ta durmazdan önce onun tadna varmak ister, çünkü oraya en

büyük hac günü olan kurban günü ulamtr. Bu ille zamanda Arafat’ta

vakfe yapanlar Müzdelifc’dc vakfe yapanlar ile bir araya gelerek hacla-

rn büyük ksm Mina’da toplanr ve burada namaz klarlar ve geceler-

ler. Böylece gecenin ve gündüzün hükmünü bu konuda tadar. Böyiece

gündüzün iiyle gecenin tecellisi arasndaki ve namaz vakitlerinde ger-

çekleen eylerde buraya özgü olan durumlar ortaya çkar. Hac, vak-

fe’den oraya döndüünde bu konudaki zevkinin eit olup olmadn
veya Arafat ve Müzdelife’nin etkisini nedeniyle halinin deiip dei-

mediini örenir. Orada gecelemesi ve Mina’da durmas ise, gelecekle
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ilgili bir bilgi elde etsin diye, bir denenme ve snanma halidir. Sadece

Arafat’ta duran kimse ise, bu bilgiyi elde edemez, çünkü o, böyle bir

bilgiye kavuamaz. Bu kii, Mina’nm hükmünün Arafat’tan sonra ve

Arafat’tan önce deiip deimediini bilemez. Bunun nedeni budur.

FASIL ÇNDE VASIL

Arafat’ta Durmak

Bütün bilginler Arafat’ta durmann haccn bir rüknü ve unsuru ol-

duunda görü birliine varmtr. Arafat’ta durmayan kiiye hac ve

küçükba kurban kesmek düer. Biz ise, Arafat’ta durmayann kurban

kesmesi gerektii görüünde deiliz. Çünkü o, o umreyle birlikte ayn

yl hac yapmad için temettü hac yapmamtr. Arife günündeki

sünnet, güne tepe noktasndan sapmaya balamadan önce oraya git-

mektir. Güne batmaya yöneldiinde ise, imam insanlara hutbe okur,

sonra ölen ve ikindi namazlar ölenin ilk vaktinde birletirilir. Sonra,

güne batncaya kadar vakfe yaplr. Nitekim Hz. Peygamber de öyle

yapard.
• A

Hacc yönetmek, en büyük sultann görevidir ve bu konuda bil-

ginler arasnda görü ayrl yokmr. Bu sultan, iyi ya da günahkar

(facir) olsun, ardnda namaz klnan kiidir. Namaz klarken onun iyi

olduu hakkndaki görüümüzü daha önce dile getirmitik. nsan an-

cak iyi birinin ardnda namaz klabilir ve imam ancak iyi olabilir. Bu

meselede ekilci bilginlerin zikrettii fücur ve fslan anlam yoktur. Bu

konudaki görüleri daha önce aktarmtk.

Bugün içinde yerine getirmemiz gereken sünnet, imamla birlikte

namaza gitmektir. Bu yürüyüte ise, Allah ile Allah karsnda ve mari-

fet gününde Allah’a yürüdüümüzü dikkate alrz. Çünkü oras Ara-

fat’taki bir mescittir ve oras kulluk mescididir. Mescit, sadece kulluk

mekan olabilir, çünkü secde, eilmek ve yüksekten .aa inmek de-

mektir. Bu nedenle secde edene ayaktan yere indii için ‘secde eden’

denildi. Arafat mescidi insann kendisi hakknda bir bilgi verir. Bu bil-
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gi, insann Rabbinin bilgisine ulaaca bir basamak haline gelir. Çün-

kü ‘kendini bilen Rabbini bilir.’ Bu nedenle ona secde etmitir. Mari-

fet, sçrayta tek bir durumu talep eder ki, o da onun ilgili olduu

eydir. Baka bir ifadeyle kulun bilgisi ye marifetinin özel anlamda Al-

lahsn mutlak birliyle ilikili olmasn ister. Marifetin gerçekte tek bir

konusu vardr. Bu ise, kulun bilgisinin ve marifetinin Allah'n mutlak

birliiyle ilikili olmasdr. ari Teala ‘onu bilir’ demek yerine bilgiyi

gösteren bir ey deseydi -nitekim Arafat da bilgiye delildir- bu bilginin

mutlak birlikle ilgili olduunu var saymaz, baka bir nedenle ilgili ol-

duunu söylerdik.

Buradan ise, insann nefsini bilmede birlii yönünden çift oluunu

(imkann anlam!) aradn örendik. Onu bildiinde ise, Hakkn bir-

liinin bilgisi farkllar. Çünkü Bir’i bir bilebilir. Sen çift oluundaki

birliinde O’nun birliini bilebilirsin. Burada ari, bilgide Arafat ismi-

ni getirdi. Bunun nedeni, Yaratan’n mutlak birliini bilmeyi kastetmi

olmasdr. Çünkü kiinin zatndan baka herhangi bir ilikide bir birlii

yoktur. Bunun tek istisnas, var eden anlamndaki Yaratann mutlak

birliidir. Bu nedenle onunla övülür ve onu ilahlk iddia eden ya da

hakknda ilahlk iddiasnda bulunulan kimse ile kendisi arasnda ayrm

yapmtr. Allah Teala öyle buyurur: ‘Yaratan yaratmayan gibi midir?

Düünmüyor musunuz?’3" Yaratmada ortaklk gerçekleseydi, Allah ya-

ratma özelliini bir övgü görmez ve onu bir kant saymazd. Delil ol-

mada ortak olsa bile, böyle bir ey geçerli deildir. Buradan, Yaratan

(olmann) Allah’a ait mutlak birlik (demek) olduu anlalr, O’ndan

bakasna ait bir nitelik olamaz. Bu nedenle Allah’ Arafat’ta bilmek,

mutlak birliin niteliidir. Allah'n bize kendisiyle hitap ettii (Arapça)

dilde marifetin anlam budur. Bunu örendiinde, marifete ularsn.

FASIL ÇNDE VASIL

Arafat’ta Ezan

Bilmelisin ki bilginler, Arafat’ta ikindi ve ölen ezannn ne zaman

okunaca hakknda görü ayrlna dümütür. Bir ksmna göre,
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hutbenin ba veya büyük ksm okunduunda müezzin ezan okur ve

imam hutbesini sürdürür. Bir ksmna göre ise, imam ikinci hutbeye

baladnda, bir ksmna göre, imam minbere çktnda ezan okunur.

Müezzin ezan Cuma namaznn ezan gibi okur. Ezan tamamlannca,

imam ayaa kalkar ve hutbe okur. Günümüzde böyle hareket edildii-

ne tank oldum. Bu, Ebu Hanife’nin görüü iken birinci görü Malik’in

mezhebi, kincisinin afii’nin görüü olduu söylenmitir. Malik’in ise,

Ebu Hanfe gibi düündüü aktarlmtr. Bu görüü bn Nafi, Ma-

lik’ten aktarmtr.

Konuyla ilgili hadis udur: Hz. Peygamber, insanlara hutbe irat

etmi, sonra Bilal ezan okumu, sonra peygamber kalkm ve arada na-

file namaz kalmakszn ölen ile ikindi namazlarn birletirmitir

(cem’)

.

Ezan, bir zikir deil, bildirmedir. Bazen ise, (içerdii) zikir nede-

niyle zikirle bildirim olabilir. Bu durumda ezan, iki hayye-aia’nn (hay-

din namaza, haydin kurtulua bölümleri) dndaki ksmlaryla zikirdir.

Bu ikisi ise, belirli bir ibadete çarmay ifade eder. Fark halinde cemi

(birletirmesi) dikkate alan kimse, bu iki namaz için tek bir namaz ve

iki kameti gerekli görür. Ölen ve ikindi namazlarnda fark dikkate

alan kimse ise, birlikte ayrm (cem’de fark) hükmünü dikkate alm ve

öyle demitir: ki ezan ve iki kamet lazm! Bu nedenle görü ayrl
ortaya çkmtr. Baz bilginler, iki ezan ve iki kameti gerekli görmü-

ken bazlar tek ezan ve iki kametin gerektiini söylemitir. Namaz
dikkate alan kimse, onu hutbeden sonraya brakrken hutbenin din-

lenmesini önemseyen, onu önce alr. Baz bilginler ise, ezann ezan

formunda Allah’ zikretmek olduunu söylemitir. Söz gelii müezzi-

nin söylediini tekrarlamas emredilmi bir insan, ezan (müezzinin ar-

dndan) tekrarlarken, Allah’ zikretmektedir, yoksa ezan okumamakta-

dr. Çünkü müezzinin sözünü tekrarlayan kimsenin müezzin olduu

söylenmez. O, ancak ezannn formuyla zikir yapmaktadr. Bu kii,

hutbe esnasnda ezan okumay dile getirir. Durum karinesiyle ise, in-

sanlarn o gün Arafat’a yönelmesi yeterfidir. Onlarn o günde kendile-

rine gerekli fiillere önem göstermekten baka bir fiilleri yoktur. Bu fiil-

lerden birisi de, hutbe dinlemek ve namaz klmaktr. Bu nedenle, bil-

meyene namaz vaktinin girdiini hatrlatmak amac tayan ‘bildirme’
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anlamndaki ezann dnda, ezana gerek duyulmaz ve bu nedenle de

ezan zikir haline gelir.

Çünkü Allah yolunda zikir, sözle snrl deildir. Bilakis o, kulun

fiillerini de içerir. Bu durum, bütün fiillerinde Allah’n baarsyla kul

rzklandnda böyledir, Kul, bu durumda vacip veya mendup bütün

fiillerini Allah’a itaat yerine getirir. Bu davran ise, Allah’ zikretmek

diye isimlendirilir. Bu fiildeki zikir, onu Allah’ adna olduunu söyle-

mesidir. Allah’a yaklamayla niyetiyle yapld için, zikir diye isimlen-

dirildi. Hz. Aic öyle der: ‘Peygamber her durumda Allah’ zikreder-

di.’ Öyleyse zikir, uyanldk, uyku, hareket ve duraanlktaki bütün fiil-

leri içerir. Burada Aie, Peygamberin bütün eylemlerini kastetmekte-

dir. Hz. Peygamber, bütün hallerinde Allah’a yaknlatrc bir durum-

dayd, çünkü Allah ‘kendisini zikredenlerle oturur.’ Öyleyse Allah için

yapma veya terk etme tarzndaki bütün ibadetler, Allah’n zikrinin par-

çasdr. Baka bir ifadeyle onlarda Allah zikredilmitir. Allah’tan dolay

veya belirledii tarzda o fiiller yaplm veya braklmtr. te Allah’

bilen baarya erdirilmi kimselerin zikri budr.

Bilginler, imam Arife günü namazdan önce hutbe okumadnda
namaznn caiz olduunda görü birliindedir. Buradaki durum, Cu-

ma’dan farkldr. Bu fark. Cuma namaz ile Arafat’taki namaz arasnda-

ki farklardan biridir. Peygamberin yapt ey, namazdan önce hutbe

okumakt. Bilginler, bu namazda okumann açktan deil, gizli oldu-

unda da görü birliindedir ki, bu da Cumadan farkldr.

O gün hatip, kulun kalbinde Hakkn öütçüsü vc vaizidir. Kulun

organlar ise, bu hutbeyi dinlemek için bulunan cemaate benzer. mam
onlar Allah’a itaate tevik eder. Bu yerde Allah’n önünde dursunlar

diye kendilerini çarmasn, insanlarn kyamet günü Rablerinin huzu-

runda durmasn hatrlatmak demek olduunu insanlara bildirir. Bu-

günde Allah’n kendilerine bunun kyamet günü geliinden farkl bir

ekilde geleceini bildirir. Kyamet günündeki geli, ayrma ve hüküm

vermek, simalaryla frkalarn birbirinden ayrmasm salamak amac

tar. Arife günü gelii ise, o yerde bulunanlar adna mafiret, merha-

met, ihsan ve nimedendirme amac tar. lahi ihsan o gün ehline, ba-

ka bir ifadeyle hac için ihrama girenlere ular. Bu ihsan, orada hac

olmad halde o gün duran (vakfe yapan) ortaklarna da ular. O hal-
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de, onlarn hükmü kendileriyle birlikte oturann bedbaht olmad bir

toplulukla oturan kimselere benzer. Allah Teala, zikir meclislerine kat-

lp oraya zikretmek için deil de bir ihtiyac nedeniyle gelenler hakkn-

da meleklerine öyle der: ‘Zikir meclisindekiler, kendileriyle birlikte

oturanlarn bedbaht olmayaca kimselerdir.’ Böylelikle Allah’n mafi-

ret ve honutluu hepsini kuatr. Allah Arafat’ta vakfe yapm olmalar

yönünden haclarn hak eui olduklar ücreü katmerletirir. Bütün

bunlar kul, kendi nefsine hissettirir.
'

Bu gün yaptklar ibadet Allah’a ükür olsun diye, hatibin insanla-

ra bayla bir ilâh ihsan hatrlatmas gerekir. Bu durumda onlar, Al-

lah’tan elde ettikleri nimetin karlnda içinde bulunduklar tozlu top-

rakl hali ve çektikleri yorgunluu unutur.

Hutbe tamamlandktan sonra namaza kalklr. Orada, çplak ve ya-

ln ayak dikili elbiselerden soyunmu, balarn kazm, ayaklar üze-

rinde yüce Rab bin önünde durur bir halde Arafat’ta duran kiinin na-

maz gibi namaz klarlar. Böylelikle onlar, hep birlikte, o gün alillerin

namazm klarlar, Bu konuda u dizeleri söyledik:

Ariflerin namaz huu duygusuna sahiptir

Miskinlii, zilleti ve yoksulluu vardr!

Onu klan, müahedede tektir

ehadetinde onun üzerinde bir zorlama vardr.

Bu gün hacnn namaznda kendisiyle Rabbi arasndaki özel hali,

okumasn gizli yapmasn gerekdrir. Bu ise, o mertebede Hakka ger-

çek anlamda ulatn hissettirmek için içinden gizlice zikretmektir.

Çünkü onu içinden zikrettiinde -ki Kuran bir zikirdir- Hak da kendi-

sini zikreder. Kul ise Hakkn kendisini zikrettiini fark edemez. Çünkü

Allah kulu içinden zikrettiinde, onu hâdisliin (yaratlmik) bulun-

mad ezdi bir mertebede zikretmi demektir. Bu zikirle kul için ezel-

de bir bulunu gerçekleir. Hak, onu kendisinde zikrederek hazr bu-

lundurmutur. Kul Hakk bir toplulukta zikrettiinde, hadislik merte-

besinde zikretmiti. Hadislik ise, kulun niteliidir. Öyleyse buna ko-

num bakmndan sadece özel zikir olmasn eklemitir. Arafat, yüce bir
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yerdir. Bu nedenle, bu mertebenin gerçeklemesini salamak için, ora-

daki okuma namazda içten yaplmtr.

FASIL ÇNDE VASIL

Mekkeli mamn Durumu

*

imam Mekkeliyse, u konuda görü ayrlna düülmütür: imam

burada, Mina’da ve Müzdelife’de namaz ksaltr m, ksaltmaz m? Baz

bilginler, burada ksaltmann zorunlu olduunu düünür. Onlara göre

imamn Mekkeli veya o yerli olup olmamas durumu deitirmez. Bir

ksm, ancak yolcu olduunda ksaltabileceim söylemitir.

Yolculuu dikkate alan bilgin, namazda birlik makamnda Hak üe

konumay kast ederek, mutlak birlii yönünden kendisinde Halt ile

konutuu rekat Hakka ait sayar. Kendisinde kulun birlii yönünden

Hak ile konutuu ikinci rekat ise, kula ait sayar. Söz konusu birlik

sayesinde kul, bu fiil tek bir eye ulat için, Arife gününde Haldun

mutlak birliini tanr.

mamn (eksik deil) tam klmasn kabul eden bilgin, iki rekat da

Hakka ait sayar: birincisi zat, kincisi beiirli-Özel bir bala bize bilinir

olmas yönünden Hakka aittir. Söz konusu ba, Haklan bizim taraf-

mzdan bilinir olma özeliiyle nitelenmesini gerektirir. Çünkü bizim

dta varlmz olmad için, daha önce büinir olmakla nitelenmemi-

ti. Dolaysyla O’nu bilmek isteyecek kimse de yoktu. Bu kii, dier iki

rekat dikkate alr: Birincisi, d varl yönünden kulun zatna ait iken

ikinci rekat mümkün olmas yönünden kula aittir. Bunu, kendisine

mensup oluu bakmndan onun varln tercih edecek birisine muh-

taçl ortaya çkartr. Söz konusu ey ise, delilin bilinmesidir. Müa-
hedede de bir delildir, çünkü o, görülen hakknda bilgiye ulatran bir

yoldur. Fikir ise, müahede etmese bile, akln bamsz olarak Allah

hakkndaki bilgiye ulatran bir yoldur.
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te Arafat mekannn gereine göre, namaz tam ya da eksik kl-

mann sim budur. Bu veri, bu yerde namazda gerçekleen Allah’ bil-

meyle ilgilidir.

FASILÇNDE VASIL

Arafat’ta Cuma

Bilginler, Cumann (Arafat’ta) farz olup olmad ve ne zaman

farz olduu hakknda görü ayrlna dümütür. Bir ksm Cuma’nn

Arafat’ta farz olmadn söylemitir. Bunlarn bir ksm ise Cuma’nn

vacip olabilmesi için Arafat bölgesinden krk adamn bulunmasn art

görmütü. Baz bilginler ise, unu ileri sürmütür: Hac emiri Mina’da

veya Arafat’ta namaz brakmayanlardan ise -her ikisinde de tesadüf

ederse- Cumay insanlara kldrr. Baz bilginlere göre, hac emiri Mek-

ke valisi ise insanlara Cuma kldrr. Benim görüüm de budur. Bana

göre hac emiri yolcu veya yerleik olsa bile insanlara Cuma namaz kl-

drr. Orada bulunanlarn saysnn çok veya dilde ‘topluluk’ ad verilen

saydan az olmas durumu deitirmez.

Bu yorumu yazdm gece, bu bölüme uygun bir vaka gerçekleti:

Uykumda meleklerden birini görüyordum. Bana üzerinde toz bulun-

mayan ve parçalar sktrlm bir toprak kesiti verdi. Uzunluu bir

kar, genilii bir kar, derinliinin ise snr yoktu. Elimde bulundu-

unda, onu u ayet (eklinde) gördüm: ‘Her nerede bulunursanz, yüzle-

rinizi onun tarafna çevirin ki, insanlarn sizin üzerinizde bir kant olma-

sn.’
335 Bu ayetin ‘Bana ükredin, nankörlük etmeyin’*

30 ksmna kadar ko-

nuyla ilgiliydi. ardm, bana verilen eyin bu ayetlerin ayns olduu-

nu inkar edemiyordum, fakat onun bir toprak parças olduunu da in-

kar edemiyordum. Bunun üzerine bana öyle denildi: ‘Kuran böyle in-

dirildi ya da Muhammed’e böyle indirildi.’

(Rüyamda) Hz. Peygamberin bana öyle dediini görüyordum:

‘Kuran bana da böyle indirildi. Sen de onu zevk yoluyla al. Gerçek de

öyledir. Acaba burada bulduun eyi inkar edebilir misin?’ ‘Hayr’ de-
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dim, O iin mahiyeti hakknda hayrete dümütüm, en sonunda halin

bana baskn gelmesi nedeniyleu dizeleri söyledim:

Sadece hayret vardr

Her tarafma ve parçama hakim

O da benim bir parçamdr artk

Vallahi, baka bir söz yok

Gözümün tank olduu budur

Kendimden bakasn görmüyorum, O da. ben deildir

Bu onun tecelligâh, u da benim perdemdir.

Dedim ki: (Ayet ile bu toprak arasndaki iliki anlamnda) Bu,

Cebrail’in Hz. Peygambere cilal bir ayna suretinde getirdii Cuma’ya

benziyor. Aynada bir nokta vard. Cebrail kendisine öyle demiti: ‘Ey

Allah’n Peygamberi! Bu Cuma’dr, buras da ondaki bir saattir.’ Hadis

mehurdur. lahi ilerin ne kadar garip, onlarn duyusal kalplardaki te-

cellisinin ne kadar tuhaf olduuna baknz! Bu ise, bizim ile Hale ara-

sndaki iin irtibatna delildir.

Hepsi Haktr, hepsi halktr (âlem, yaratlm).

Gördüklerinizin hepsi Haktr

Yakndan ii içerir.

Onu n dilde bir sözü yoktur

Hepsi ve gördüünün misli

Varlkta, dorudur (ve Haktr).

Toplayc vakann yardm sona erdi. imdi konumuza dönebili-

riz.
‘

Allah hakk söyler ve doruya ulatrr.’337

Hac lâhî bir nidadr.
*
insanlara hacca ilan et.’

33S Cuma da lâhî bir

nidadr.
‘Cuma günü namaza çarldnzda Allah’ zikre koun .’339 Böyle-

likle, b ikisi arsnda bir iliki gerçekleti. Cemaat mevcut olduuna

göre Arafat’ta Cumann klnmas da vaciptir. Onun braklmasna, bil-

hassa da hakikatler kendisini teyir ederken klnmamasna yol yoktur.

(Cuma kelimesinin anlam olan toplamdan meseleye bakarsak) Bir var-
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Ik ancak aldedilir bir toplamdan meydana gelebilir. Herhangi bir var-

lk dta bu tanmlar ortaya çkartan hakikatlerin toplam olarak bu-

lunmutur. Hadis (sonradan olan) eyin varl, dine veya akla göre -ki

Allah’n dndaki her ey hadistir- ancak zat, irade, bilgi, kudret, ilim

ve hayat niteliklerinden meydana gelebilir. Aym ekilde, hadis bir ey
irade, söz ve emirden meydana gelir.

(Cuma’nn anlam olan) Toplanmann dier bir yönü udur: Hâ-

dis olan ey (yaratlm), ilâh iktidar ve mümkünün kabul özelliinden

meydana gelir ki bu ikisi zorunludur. Öyleyse, bir toplam zorunludur.

Bu durumda toplam, varlklarn yaratlnda dince sabittir. Daha önce

ifade ettiimiz gibi, akla göre de bu sabitti. Öyleyse yaratlta ve var-

lkta birlik, ancak ‘Allah’tan baka ilah yoktur’ ifadesinde düünülebilir.

Bu ise, mertebenin vc çokluun birliidir.

Mudak birlik akl ve nakle göre ancak toplamn birlii karlnda
kullanlabilir. Baka bir ifadeyle delilin verisine göre, nispederin (ba-

lar) veya sfadarn veya baka bir ekilde ifade edilen eylerin toplam-

nn birlii söz konusu olabilir. Her nispetin veya sfatn bakalarndan

ayrmasn salayan bir birlii vardr. Dinleyen veya Örenende bir

hakikati (dierlerinden) ayrt etmek isteyen kii, dinleyenin bildii ha-

kikaderin toplamyla bunu yapabilir. O halde bundan daha garip bir

bilgi yoktur, çünkü her varlkta birlik aklcdilir halde bulunur. Hadis

bir varlk ise, ancak toplamn varlyla meydana gelebilir ki, bu da bü-

yük bir hayreti muciptir.

îin hayreti hayrettir.

Hayret bakasnda ise gayrettir.

Bu nedenle Hak, imanda bizden ancak özel anlamda ilah birle-

memizi talep etti. Bu ise, Allah’tan baka ilah olmadn bilmektir.

Sonra, öyle buyurdu: ‘Rahman ve Rahim’dir.’ Burada, bu hükmü ge-

rektiren bir toplam yoktur. Öyleyse, burada bu güzel ve anlamlar fark-

l isimlerle isimlendirilenden baka, bu hükmü gerektiren bir ey yok-

tur. ‘Bu hüküm’ derken, ilah olmay kastediyoruz. Söz konusu anlam-

lar ise,d varlnda mümkünün muhtaç olduu eylerdir.

belirttiimiz gibi olunca, vakti ve art geldiinde Arafat’ta Cu-

ma klmaktan daha zorunlu bir vacip olamaz!
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Alemde ‘Birden bir çkar’ diyenden daha cahilini bilmiyorum.

Bununla birlikte bu görü sahibi nedensellii de benimser. Bir eyin

bir eyin illeti olmasnn anlam, onun eylik anlamndan farkldr. Nis-

petler (balar) ise, toplamn yönleri arasndadr. O halde bu görü sa-

hibi, hakikatlerden ve güzel isimlerin sahibini bilmekten ne kadar uzak-

tr! Dikkat ediniz! Hakkn ehli olan din mensuplar bu meluh ve

mümkünü var eden için ilahlk nispetini dile getirdi. lahlk nispeti ise,

zatm anlamndan farkldr. Öyleyse mutlak birlik, akledilir bir eydir.

bare ise, onu bir toplam olarak dile getirebilir, akl kendisini bilir. Bu

ise, toplamn birlii ve mudak birliidir.

Dikkat ediniz! lahi tecelli mudak birlikte gerçeklemez. Mudak

birlikten baka bir ey ise yoktur. u halde kendinde toplamn bulun-

mad bir birliin etkisi düünülemez. Güneten daha açk bir konuda

akllarn bilgisiz kaldna hayret ediyorum. Bu görü sahibi öyle der:

Bir’den bir çkar. Sonra da öyle der: Hak her bakmdan birdir. Hal-

buki bu kii nispederin baka bir mezhepte ise sfadarh Hakkn bir

yönü olduunu dile getirir. Öyleyse her bakmdan bir nerede kald?

Allah’tan daha iyi kimse Onu bilemez. Halbuki O, birlii ancak

toplamn birlii olarak dile getirdi. Bu ise. kendisine ait ilahln birli-

idir. Bu noktada Allah öyle buyurur: ‘O kendisinden baka ilah olma-

yan Allah’tr. Gayb ve ehadeti bilendir. Rahman ve Rahimdir. O, kendi-

sinden baka ilah olmayandr. Meliktir, Müheymindir, Aziz’dir, Cebbar ve

Mutekebirdir. Allah kotuklar ortaktan münezzehtir. O, Yaratan, Bari ve

Musavvirdir. En güzel isimler O'na aittir.**
0 Bu güzel isimler, doksan do-

kuz isimdir. Her isim biriciktir ve her ismin anlam dierinden farkl-

dr. Bununla birlikte bütün isimlerle isimlendirilen, tektir., u halde

Allah’ Allah’tan bakas tanmad.

Allah’ Allah’tan bakas bilmez, dikkat ediniz

Hakikat birdir, hüküm deiir

Akllarndan bakasn bilmeyenlere söyleyiniz:

te size içilecek bir su (bilgi), yudumlaynz.

Sakn ha, unu iddia etmeyip durmayn:

Akln delilinden baka bir ey yoktur.
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Böyle iddiada bulunmaynz

Kef sizi bu bilgiye götürür ve keften aynlnmaz-

O halde kendiliinde Bir’i arayan kimse, ancak hayrete düer.

Çünkü o, arayan ve arananda bulunan çokluk ve toplamdan ayrlmay

beceremez. nsan kendisini arayan, aradn aranan diye nitelerken na-

sl olup da çokluu reddedebilir;

Arife günü, insanlarn kendisinde topland ve görünen bir gün-

dür. Hakkn o günü dünyada öne almasnn nedeni, belirli süresinin

sona ermesini salamaktr. Allah ahiret hakknda öyle der:
c0 insanla-

rn kendisinde toplanaca gündür. 0 gün görülürdür. O, ancak belli bir sü-

reye kadar ertelenebilir ’34 ‘

Arife günü, genel ve kapsayc mafiret ve balanma günüdür.

Cuma günü de buna eklendiinde, ihsan ve mafiret üstüne mafiret;

bayram üstüne bayram! mama en yarar ve en layk davran, o gün

Cuma namazn kldrmaktr. Çünkü b günde klman Cuma namaz,

meru namazlarn en üstünüdür. Bu namaz, ilk yerde klman namaz

olduu gibi onun kincisi olmayan bir öncelii vardr. Bu nedenle din-

ce kendisi adna ilâh mafiretin sabit olduu kimsenin onu klmas ge-

rekir. Bu nedenle, zahirde ve bâtnda temizlenir. Böyle bir insan, Al-

lah’tan perdelenmeyle her türlü günahtan arnr.

Arife günü toz-toprak içinde kalmak, korkmak, yakarmak, dua

etmek ve yakar günüdür. Bu nedenle gününde bulunulduunda Cu-

ma namaz farzdr ve böylelikle bir bayram günü olr: Arife bayram

ve Cuma bayram. mam namaz kldrmadnda ise, tek bir bayrama

erilir ve artk Cuma günü olmaz. Bilakis bu hüküm Cuma namaz ken-

disinde klnmad için, ondan alnr. Bu durumda ilk ismini yitirmi-

tir ki, o urûbe’dir. Dolaysyla artk ne Cuma ne urûbe vardr! Bâtnî

mertebeyi dikkate aldnda ise, ilk ismi olan urûbe kendine döner.

Dikkatini çektiimiz hususta Cuma ismini yitirmesine dikkatini ver!

Bu günün bu adla isimlendirilmesinin nedeni, insanlarn tek bir ima-

mn etrafnda toplanmasdr. Nitekim biz de varlmzda bir ilahn et-

rafnda toplanrz. Hidayet eden Allah’tr!

Altm yedinci ksm sona erdi, onu altm sekizinci ksm takip

edecek.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NNl
ALTMI SEKZNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

FASIL ÇNDE VASIL

Gündüz ve Gecesinde Arafat’ta Vakfenin Vakti

Bilginler, u konuda görü birliindedir: Hz. Peygamber Arafat’ta

zeval vaktinden sonra durmu, ölen ve ikindi namazm kldktan son-

ra namazgahndan kalkm, güne batana kadar dua etmiti. Güne
battnda ise, Müzdelife’ye ayrlmt. Bilginler u konuda da görü
birliine varmtr: Zeval vaktinden önce Arafat’ta vakfe yapan biri,

Arafat’tan ayrlm olsa bile bu önemsenmez. Bu kii, geriye dönmese

veya zevalden sonra durmasa veya fecir doumundan önce o gece vak-

fe yapsa bile, hacc yerine getirmemi saylr.

Bilmelisin ki, Araplar ve onlarn kullanageldikleri takvim ve zaman

anlaynda gece gündüzden öncedir. Bu, asla göre yaplan bir deer-

lendirmedir. Zamann yaratcs -ki Allah’tr- öyle buyurur. ‘Geceden

gündüzü çekip çkartmamz onlara bir örnektir/3*2 Burada Allah, geceyi

asl yapm, tpk koyunun derisinden soyulmas gibi, gündüzü ondan

çkartmtr. Öyleyse ortaya çkma geceye aittir. Gündüz ise, gecede

gizlidir. Bu durum, koyunun postunun onun üzerinde bir örtü olarak

gözükmesine benzer. Sonunda koam, o posttan soyulur. Hak da

ehadeti gaybten, varlmz yokluktan çkartt.

Araplarn (zaman) bilgisi, (bu yorumla) Arap olmayanlarnkinden

üstündür. Çünkü güne takvimine göre hareket edenler, gündüzü ge-
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ceye öncclemitir. Onlarn ise, baka bir ayetle benzerlikleri vardr ki,

bu ayette Allah ‘Bir anda onlar karanlkta kalr’34* buyurur. ‘Bir anda’

anlamndaki iza edat, imdiki veya gelecek zaman gösteren bir edattr.

Bir eyin karanlkla nitelenmesi, bu ayette gecenin var olmasna bal-

dr. Öyleyse gündüz onun üzerinde bir örtüdür, sonra ondan çkartlr,

yani soyutlanr ve onlar karanlkta kalr. Baka bir ifadeyle hükmü ka-

ranlk olan gece ortaya çkar ve insanlar karanlkta kalr.

Mümkün mevcut olsa bile, yok hükmündedir. Araplarn söyledii

en doru söz olan bir msrada air Lebid öyle der:

Dikkat ediniz 1
- Allah’tan baka her ey batldr

Batl ise yokluktur.

Arap olmayanlarn zamanla ilgili bu yaklamlar, Arap örfünde

Arafat günü ortaya çkt. Araplar ve (onlarn adetini dikkate alan) eri-

at, Arafat’n gündüzünü gecenin ardna brakmtr. Nitekim Arap ol-

mayanlar da böyle yapar. Öyleyse Arap örfü, Arife gecesini Arife gü-

nünün gelecek gecesi sayar. O gecenin sabah ise, onuncu gün olan

kurban günüdür. Araplara göre dier zamanlarda gece, sabahn tekil

eden güne aittir. Arap olmayanlarda Cuma gecesinin sabah, Cumarte-

sidir. Böylece Araplar ve yabanclar, bu geceyi gündüzün ardnda b-

rakmada görü birliine varmtr. Bunu ise cem’ (birlik, toplanma) di-

ye isimlendirilen Müzdelife makam gerektirir. Orada Araplar ve Arap

olmayanlar, tek bir hükümde bir araya gelerek Arife gecesini önceki

güne ait sayarlar. Bunun nedeni, ari’nin öyle buyurmu olmasdr:

‘Fecirden önce cem’ gecesinde Arafat’ta durma imkan bulan, hiç ku-

kusuz, hacca yetimi demektir.

3 Baka bir hadiste ise Peygamber ‘Hac

Arafat’tr’ buyurur.

Her gün gecesiyle tamamlanr. Araplarda bu, günein batmndan

tekrar batmna kadar sürerken Arap olmayanlara göre günein dou-

mundan doumuna kadarki süredir. Arife ise, böyle deildir. O, gü-

nün dörtte üçünden yaklak iki saat fazla bir gündür. Bu gün günein

batmaya yönelmesinden fecrin doumuna kadarki süredir. Bu süre,

Arife gününün zamannn bilinen günden günein doumundan zeval

vaktine kadar olan süre kadar eksiltir. Bunu nedeni udur: Arife,' Al-

lah’n bize vacip kld kendisini bilme makam saylmtr. Allah’n za-

tn ve ilah olmas bakmndan kendisine zorunlu nitelikleri bilinceye
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kadar O’nu bilenlere bu ad vermemeliyiz. O’nu bu ekilde bildiimiz-

de ise, kendisini bilmi saylrz.

Allah’ bilmek, iki yarm tekil eder: Birinci yarm zat bilmek, di-

er yarm ise, O’nun ilah olduunu bilmektir. Onu aratrdmzda
ise, akli delillerle aratrr ve erî delillere yöneliriz. Zatn varln ispat

eder, hakikatini ise bilemeyiz. Ardndan ilahln O’na ait olduunu is-

patlarz. Bu ise, marifetin yarsdr. Çeyrek ise, O’nun varldr. Baka

bir ifadeyle, kendisine ilahln nispet edildii zatn varldr. Dördün-

cü çeyrek ise, O’nun hakikatini bilmektir. O halde, O’nun hakikatinin

bilgisine ulamamz mümkün deilken O’na ulamak da mümkün de-

ildir. Bilemediimiz çeyree ilave ey ise, kendisine nispet ettiimiz

hükümleri bilmeyiimizdir. Biz nispet olmas yönünden bir nispeti bil-

sek bile, hiç kukusuz, nispetin sahibini bilmediimiz için bu özel nis-

peti de bilemeyiz.

Böylelikle marifet, günein zeval vaktinden fecrin doumuna

kadarlk süreyi içermitir. Fecrin doumundan günein doumuna ka-

darki süre ise, nispeti bilemeyiz. Günein doumundan zeval vaktine

kadar ise -ki günün dörtte bildiridir- zat bilemedik. Öyleyse Arife gü-

nü Allah hakkmdaki bügiden zamannn verdiini vermitir. Bunu

bilmelisin!

Allah’n zatm bilmek, bütün bilinenleri bilmek derecesinden daha

eksiktir. Bir eyi hakikatiyle bilemesek O’nu bilmemi saylrz. Zatn

birliini zat olarak deil, (mümkünlerin kendisine) dayanmas bak-

mndan bildik. Bu balamda ilahln O’nunla ilikisini dc örendik,

fakat ilikinin niteliini bilemedik. Bu da bilginin yarsdr. Bu yarm

ise, iki çeyrei içerir: Birinci çeyrek, selb ve tenzih niteliklerini bilmek;

ikinci çeyrek ise, fiil ve nispet niteliklerini bilmektir.

Öyleyse Allah hakknda elde ettiimiz ey, bilginin dörtte üçüdür.

(Bir çeyrek bakmndan ise, O’nu hiçbir ekilde bilemeyiz). Bir çeyrei

ise, hiçbir zaman bilemeyiz. Çeyree ilave olmaya uygun olarak kalan

marifet ise, fecrin doumundan günein doumuna kadarki süredir.

Bu bölüm, Hakkn kendisini niteledii tebih niteliklerinin kendisiyle

ilikisini bilmeyiimize benzer. Dolaysyla biz, bunun Hakka nasl nis-

pet edildiini bilemeyiz. Bununla birlikte ona inandmz gibi içerii-

ni bilmeden de bu hükmü Allah adna -keyfiyetinin bilgisine kendisine
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brakarak- ispatlarz. te bu, günün çeyreine ilave eyin karlmda-
dr. Bu nedenle Arife günü, dier günlerden eksiktir. Öyleyse Arife

gününün zeval vaktinden fecrin doumuna kadar sürdüünü iyice ö-
renmelisin.

FASIL ÇNDE VASIL

mamdan Önce Arafat’tan Ayrlan nsann Durumu

slam bilginleri, zeval vaktinden sonra Arafat’ta durup imamdan

önce ve günein batnmdan sonra oradan inen kimsenin durumu hak-

knda görü ayrlna dümütür. Bir ksmna göre bu kii Arafat'ta

durmu saylr, çünkü o Arafat’ta geceyle gündüzü bir araya getirmi-

tir. Günein batnmdan önce ayrlrsa, baz bilginlere göre kan borcu

varken, baz bilginlere göre yükümlülüü yoktur ve hacc tamdr. Be-

nim görüüme göre ise, hiçbir yükümlülüü yoktur. Onun hacc, rü-

künleri bakmndan tam, pratikleri bakmndan eksiktir.

Farz olmayan konularda Peygambere uymayla ilgili bir hususu

terk eden kii, terk ettii ey ölçüsünde Allah’n sevgisinden yoksun ka-

lr. Ya da o, tam olarak Peygambere uymad için Allah’ sevmek iddi-

asnda kendisini yalanlam saylr. Allah yolunun ehline göre bir insan,

bütün ilerinde Peygambere uysa ve farz olmayan hususlardan birinde

bile peygambere uymam olsa, gerçekte uymu saylmaz. Kendisine

uyup uymamann serbest brakld hususlarda bile Peygamberin sün-

netine uymasa, yine uymu saylmaz. Böyle bir insan Peygambere de-

il, kendi arzusuna uymutur. Bununla birlikte uyma gerçeklemedii

için zorunlu klan nedenler de ortadan kalkar. Bu, bizce bir kabuldür.

Allah Teala Hz. Peygambere öyle buyurur: ‘Ey Muhammed ümme-

tine de ki: Allah’ seviyorsanz, bana uyun .’344 Burada Allah, uymay bir

kant sayd. Halbuki herhangi bir konuda uymay söylemedi. ‘Allah da

sizi sevsin .’345 Allah öyle buyurur: ‘Sizin için Allah’n peygamberinde en

güzel örnek vardr.™6 Bu ise, uyma demektir. Baka bir ayette ise ‘Ah-

dimi yerine getirin
5347

-ki kast edilen Allah’ sevmek iddiasdr- ‘Ben de si-
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ze olan ahdimi yerine getireyim.™* Bu ise. Hakla sevme iddianza kar

O’nun da sizi sevmesidir. Allah onlarn dogr sözlü olmalarnn delili-

ni, Allah’n kendilerini sevmesi saymtr. Allah’n onlar sevmesi ise,

uymann delilidir. Uymak ne kadar eksikse sevgi de o kadar eksilir. Al-

lah ehline göre peygambere uymak, eksiklik kabul etmez. Özür ise,

onu eksiltemez, çünkü özür halinde insan, herhangi bir konuda uyma-

dan Allah tarafndan engellenmitir. Dolaysyla böyle bir durumda

Hak onun yerini alr.

HKAYE

Ebu Yezid bu konuda öyle der: Anneme kar yaptm iyiliklerde

nefsimin arzusunu deil, bana anneye iyilik yapmam emreden eriat

yüceltmeyi hedeflediimi zannediyordum. Bu nedenle de içimde bü-

yük bir haz duyuyor ve hazzn -nefsime uymaktan deil- Hakk yü-

celtmi olmaktan kaynaklandn zannediyordum. Annem souk bir

gece bana öyle dedi:
cEbu Yezid! Su getir.’ Kalkp hareket etmek bana

ar geldi ve öyle dedim': ‘Allah’a yemin olsun ki, benden yapmam is-

tedii eyin verdii güçlüü bana kolaylatran ey, farknda olmadm
bir yönden nefsimde gördüüm arzuya uyma duygusuydu.’ Bunun

üzerine Ebu Yezid amelini geçersiz saym ve onu sahiplenmemitir.

Ebu Yezid öyle devam eder: ‘Zorlanarak kalktm ve kaseyi anne-

me gedrdim. Bir de baktm ki, annem uyumu. Elimde kaseyle uya-

nncaya kadar baucunda bekledim, sonra kaseyi ona uzattm. iddetli

souk nedeniyle parmamdan kopan deri kasenin kulpuna yapmt.
Annem ise üzüldü.’

Ebu Yezid öyle der: ‘Nefsime dönerek öyle dedim: Yaptn
ibadette ve peygambere uyarkenki dinçliinin Allah sevgisinden oldu-

unu zannettiin ibadetin boa çkt! Allah kendisine sevimli bir eyi

yapman için seni yükümlü tutmu, onu sana farz klm v eseni tevik

etmitir. Sevilenin emrettii her ey, seven için güzeldir. Allah’n insa-

na emrettii eylerden biri de -ey nefsim- annene iyilik ve ihsanda bu-

lunmakt. Seven ise, sevdiinin holand eyi yerine getirmekten haz

alr. Gördüm ki, tembelletin, yere çakldn ve su istemeyle ilgili anne-



39^ Fütûhât- Mekkiyye 5

11in isteini yerine getirmek sana ar geldi. Tembelce ve ardan alarak

kalktn. Anladm ki, tembellik ve ardan alarak deil, heyecan ve co-

kuyla yerine getirdiin bütün amelleri, Allah için deil o amellerdeki

arzum nedeniyle yerine getirmisin. Çünkü Allah için olsalard, annene

ihsanda bulunmak sana ar gelmezdi. Anneye iyilik, Allah’n senden

istedii ve sana emrettii bir davrantr. Halbuki sen, Allah’ sevdiini

iddia ediyorsun. O’nu sevmek ise, ibadetini yerine getirirken sende

coku ve haz oluturur.’

Bunun üzerine Ebu Yezid bu kadarn bile nefsine brakmamtr.

Ebu Yezid’in dnda, Allah ehlinden olan bakalar da böyle yap-

mtr. Onlardan birisi, yetmi küsur yl birinci safta namaz klm. Bu

ibadeti Allah’n tevik ettii bir eye duyduu arzu nedeniyle yaptn
iddia ediyordu. Buradaki amac, Allah’a uymak idi. Bir gün, bir engel

onun birinci safta namaz klmasn engelledi. Akima birinci safnda

namaz kld cemaatin kendisini göremeyince, ‘bu adam nerede?’ di-

yecekleri geldi. Bunun üzerine alad ve nefsine öyle dedi: ‘Beni al-

datmsn. Yetmi küsur senedir Allah için namaz kldm zanneder-

dim, halbuki senin arzun içinmi. Seni bulamazlarsa ne olur ki?’ Bunun

üzerine tövbe etmi. Bu adamn bir daha belirli bir mescitte veya mes-

citteki belirli bir yerde durduu görülmemi. te Allah adamlar olan

sûfler kendilerini böyle hesaba çekerdi. Bu hale sahip birisi, bu nitelik-

ten yoksun birisiyle denk deildir. Ayn ekilde imam ile birlikte Ara-

fat’ta bulunan kii de böyledir. Çünkü bu, imamn bulunmasnn art

olduu bir ibadettir. Bu kii de, uymada imamdan önce Arafat’tan ay-

rlan kiiyle bir deildir.

FASIL ÇNDE VASIL

Arafat’n Urne Bölgesinde Durann Durumu

Bilginler, Arafat’ta Urne bölgesinde vakfe yapann durumu hak-

knda görü ayrlna dümütür. Bazlar, haccnn tam olduu, fakat

kan borcu olduunu söylemitir. Bir ksm ise, haccnn tamamlanma-
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dn söylemitir. Urne, blis’in Arafat’taki durma yeridir. blis, her

sene hac yapar ve bu yer onun durduu yerdir. blis orada Rabbinin

itaatindeki mahrumiyetine alar. blis, gerçekte kullar saptrmada

mecburdur. Bununla birlikte o, Rabbine kar yapt yemini yerine

getirmek üzere bunu seçimiyle yapar. Gerçekte blis’in bunu yapaca

önceden belirlenmi ise de, onun hüküm gerçekletikten sonra efendi-

sinin emrine balanmada bir kukusu vard. Söz konusu hüküm, bir

ayette belirtilen azap hükmüdür. Allah öyle der: ‘Git ve onlar kandr,

kendine çek ve onlara vaatte bulun.’ blis, bu davranla bir rahatlama

bulur. Bununla birlikte o, Arafat ehlini kuatan rahmeti görmekle üzü-

lür. blis dc, Arafat’tadr, dolaysyla ona göre, belirli bir süre sonra bi-

le olsa lâhî ihsann kendisine de ulamas zorunludur. Bu, onun Rabbi

hakkndaki zatimdir. blis’in Cehennemden çkmasna ise yol yoktur.

Çünkü o ve kendisine uyan mürikler -ki onlar Cehennemliktir- ile Al-

lah cehennemi doldurur. Dolduktan sonra ise, onda bir eksilme olma-

yaca gibi çkma da söz konusu deildir.

Allah hacya blis’in bulunduu yerden uzaklamay emretti. Ora-

s, uzaklama yeridir. blis el-Baid isminin hükmü altndayken Ara-

fat’takiler el-Karib isminin hükmü altndadr. O halde onlarn hiç biri,

isimlerin hükmünden ayr kalmamtr. Urnc’dc hac yapan kii, o böl-

ge Arafat’tan sayld için tam hacdr, fakat sevab eksiktir. Nitekim

imamdan önce Arafat’tan ayrlmada da ayn eyi açklamtk. O halde

Urne bölgesi, eytana ortaklk anlam tad için vakfe için kerih sa-

ylm bir yerdir.

Dikkat ediniz! Hz. Peygamber orada sabah namazn kaçrd va-

dinin içinden ayrlm, bunun nedenini belirtirken öyle demiti: ‘Bu-

ras eytann bulunduu bir vadidir.’ Çünkü blis Bilal’ uyutup fecri

gözetmesine engel olmutu. Bir hadiste öyle denilir: ‘eytan her biri-

nizin bana bir ip balar. Uyuduunda her bir düüm yerine üç dü-

üm daha artar. Uzun bir geceden sonra kalkacaksn.’ Öyleyse Hz.

Peygamber, Urne’nin içinden hzla ayrlmakla eytana komuluktan

uzaklamay kastetmitir. Hz. Peygamber orada namaz klm olsayd,

bu geçerli olurdu. Baka bir ifadeyle kendisine uyku fitnesinin isabet

ettii o yerde namaz klsayd, geçerli olurdu. Halbuki Peygamber ten-

zih anlamyla o yerden ayrlmt, yoksa haram klma eklinde ayrl-

mamt.
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blis’in de marifetten payi vardr. Bu nedenle melekler onu Ara-

fat’tan uzaklatramam, o da burada vakfe yapmt. u var ki, insan-

lar imamlar indii için onun baka bir yerine inmitir. Arafat’n her bir

yeri, durma yeridir ve Urne de Arafat’tandr. Öyleyse bize belirttiimiz

nedenle Ume’ni içinden yukar çkmak emredildi.

Hz. Peygamberin bu emrini farz anlamnda yorumlayan kimse,

hacc geçersiz sayar. Haclar, Arafat’tan inerken Urne’nin içinden ayr-

lr. Çünkü Müzdelife’nin snr, Urne’den ibaret olan vadinin ucudur.

Allah Teala öyle buyurur: ‘Arafat’tan ayrldnzda.™9 Herhangi bir

mekan belirtmemi, bütünüyle Müzdelife’ye çkmay kastetmitir. Bu-

radan Allah’n hac olan ve olmayan bütün vakfe yapanlar balad-
n anladk. Allah’n rahmeti her eyi kuatr. Snrlama ise, mutlak var-

lk sahibinin bir nitelii deildir. Allah’n rahmetiyle Allah’tan baka

her varlk hayat bulur ve rzklanr. Öyleyse rahmet, kuatcdr. O her

yerde o yerin gereine göre verir. Bu rahmetin söz gelii ateteki etkisi,

cennetteki etkisinden farkldr. Allah, baarya erdirendir. O’ndan ba-

ka Rab yoktur.

FASIL ÇNDE VASIL

Müzdclife

Bilginler, Müzdelife’de geceleyip orada akam ve yats namazn
klan, kurban günü ise sabah namazn klan, namazdan sonra ise gün

aydnlanncaya kadar orada duran, sonra Mina’ya geçen hacnn hacc-

mn tam olduunda görü birligindedir. Bununla birlikte Müzdelife’de

durmann sabah namazndan sonra m; orada gecelemenin haccn farz

m sünneti olduu hususunda görü ayrlna dümülerdir. Baz bil-

ginler, Müzdelife’de durmann haccn farz olduunu söylemitir.

Durmayann, kan borcu (küçükba hayvan kurban etmek) vardr ve

haccetmesi gerekir. Bir ksmna göre ise, Müzdelife’de durmayan ve

orada gecelemeyen kiinin kan borcu vardr. Bir ksm ise öyle demi-

tir: Orada sabah namaz klmazsa kan borcu vardr.
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Müzdelife yaknlk anlam tar. Amel de yaklatrcdr. Yalcnlk

mahallinde yaknlamay yitiren kimse, hac yapamam saydr. Çünkü

hac bütün bu fiillerden meydana gelen yetkin bir yapdr. Öyleyse hac

için bu art, sahibi için nefsi (zorunlu) niteliklere benzer. Bu nitelikler-

den birisi olmadnda, nitelenenin varl ortadan kalkar. Farkl ey-

lerden meydana gelen her ibadet, ancak o eylerin bütünüyle birlikte

geçerli olabilir. Söz konusu unsurlar ‘rükünler’ diye isimlendirilir. Böy-

leükle ibadetlerde rükünler diye isimlendirilen bu eyler zat ve varlk-

larda unsurlar diye isimlendirilir. Bu yaplarn kendilerini koruyan nefsi

nitelikleri olsa bile, ayn zamanda onlarn ayrlmaz özellikleri de vardr.

Bunlar resmi tanmlarda var olan eylerdir, çünkü onlar kendilerini ni-

teleyen eyden ayrlmaz.

Baz bilginler ise, nitelenenin onlardan ayrlmayacan söylemi-

tir. Örnek olarak insan için gülmeyi verebiliriz. Bunlar da nefsi nitelie

benzer. Böyle düünen bilginler, lazm olmadnda melzumun da

olamayacam söyler. Bir ksm ise, bir eyin özsel tanmnn lazm (ay-

rlmaz özellik) olmakszn geçerli olabileceini düünerek öyle demi-

tir: Ayrlmaz özellik dta kalkmakszm, zihinde ortadan kalkarsa bir

ey için batllk hükmü verikmez.

Allah Teala oray Mear-i Haram diye isimlendirdi. Bunun amac,

(mear kelimesinin köklerinden biri olan uurla ilikili olarak) bu iba-

detimizi Allah’n kabul ettiini bize hissettirmek ve buna bal olarak

mafiret ve inayeti dile getirmekti. Allah oray haramlk özelliiyle de

niteledi. Çünkü oras Harem’dc (yasak yer) bulunur ve bu nedenle Ha-

rem’deki her ey haram saylr, çünkü o da orann bir parçasdr. Al-

lah’n orada belirttiimiz ekilde zikredilmesi emredildi, çünkü bir ey
adnn söylenmesiyle zikredilmez. O, ancak Övücü nitelikleriyle zikredi-

lebilir. simler ilk anlamnda nitelik olarak deil, isimlendirileni tant-

mak üzere konulmutur. Dolaysyla özel isim, bu övücü niteliklere sa-

hip olan zikredilenin kim olduunu tantmak üzere zikredilir.
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FASIL ÇNDE VASIL

Ta Atmak

Akabe cemreleri hakknda görü birliine varlan husus, güne

doduktan sonra istiva vaktine yaklancaya kadar, kurban günü yedi

tam atlmasdr. O gün bata ta atlmaz, Bilginler, fecirden önce ta

atm hususunda görü ayrlna dümütür. Bir ksm, caiz olmadn
ve yinelenmesi, yani atmann yinelenmesi gerektiini söylemitir. Bir

ksm ise, caiz olduunu ve günein doumundan sonra atlmasnn

müstehap olduunu söylemitir ki ben de bu görüteyim. Bir ksm ise

öyle demitir: Talarn kurban günü günein batnmdan önce atlma-

s,' yererlidir ve yükümlülük gerekmez. Baz bilginler ise, kurban günü

günein batnmdan sonra talan atann kan aktmasnn müstehap ol-

duunu söylemiken güne batncaya kadar atmayp gece ya da daha

sonra ta atan kimsenin durumu hakknda görü ayrlna düülmü-

tür. Bir ksm onun kan borcu olduunu söylemitir. Baz bilginler, ise,

geceleyin ta attnda bir borcu olmayacam, ertesi güne brakrsa

kan borcu olduunu söylemitir. Bir ksm ise, ta atmay sonraki güne

ertelese bile, yükümlülüü olmayacan söylemitir.

Dönme’ye gelirsek, Hz. Peygamber bu konuda onlara ruhsat ver-

mitir. Baz bilginler öyle demitir: Dönmekle ruhsatn anlam, kur-

ban gününün geçmi olmasdr. Bundan sonra, Akabe cemreleri atlr.

Sonra üçüncü gün gelir. Bu gün, ilk ayrlma günüdür. Hz. Peygamber

o günde ve sonraki günde ta atmaya izin vermiti. Ayrlrlarsa, ta-

mamlam olurlar. Ertesi güne kadar kalrlarsa, dier insanlarla birlikte

ta atarlar ve ayrlrlar. Bilginlere göre ruhsatn anlam, bir günde iki

günü toplamaktr. Malik’e göre ise, vacip ey bir araya getirilir. Böyle-

ce üçüncü günde toplanr ve ikinci ve üçüncü gün adna atlr. Çünkü

Malik’e göre vacip olanlarn dndaki fiiller nedeniyle kimse günahkar

olmaz. Bilginlerin çou, izafe edilen günün öne alnmas veya gecikti-

rilmesi bir olduu halde, iki günü bir günde toplamaya ruhsat verir.

Bu fiiller içinden Hz. Peygamberin sonra yaptn öne alan veya

onun öne aldn sonraya brakan kiinin durumu hakknda da görü

ayrlna düülmütür. Baz bilginler, Akabe cemresini atmadan önce
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tra olann fidye borcu olduunu söylemitir, Baz bilginler ise, yü-

kümlülüünün olmadm söylemitir. Hac ile ilgili Hz. Peygamber-

den gelen rivayeder daha sonra zikredilecek ve sen de onlar örene-

ceksin. Bu esnada her rivayetin içerii hakknda ikazlar yaplacaktr.

Baz bilginler öyle demitir: Ta atmazdan veya kurban kesmezden t-

ra olan kimse küçükba kurban kesmelidir (kan borcu). Kran hacc

yapyorsa, iki, baz bilginler ise üç küçükba hayvan kesmek zorunda

olduunu söylemitir. Bunlardan ikisi kran, hirisi ise önceden tra

olmann cezasdr.

Bilginler ifaza tavafn ta atmazdan ve tra olmazdan önce yapa-

nn tavafn yinelemesi gerektiinde de görü birliine varmtr. Baz

bilginler ise, bunun gerekmediini söylemitir. Evzai ise, Akabe tala-

rm atmazdan ifaza tavafm yapar, sonra eiyle cinsel ilikiye girerse,

küçükba kurban kesmesi gerektiini söylemitir.

Bilginler hacnn toplam olarak ataca talarn saysnn yetmi

olduunda görü birliine varmtr. Bunlarn yedisi kurban günü at-

lr. Akabe talarm bandan ya da ortasndan veya aasndan attn-

da ise, bunlarn hepsi mümkündür. Doru olan ise. Peygamberin yap-

tdr ki, o da vadinin içinde atlmalardr.

Bilginler, ta Akabe’ye dümediinde atn yinelenmesi gerekti-

inde de görü birliine varmtr. Onlara göre terik günlerinin her

birisinde üç kez olmak üzere, yirmi bir ta atlr. Her atta yedi ta at-

lr. ki gün atp üçüncü gün atmamak da caizdir. Onlara göre, bu tala-

rn says düen talar saysmca hesaplanr, Terik günü talarn atln-

daki sünnet, ilkinin atlp sonra durulup dua edilmesidir. kincide de

böyle yaplr ve duru uzatlr. Sonra üçüncü atlr ve artk orada bekle-

nilmez. Bilginlere göre, her ta atarken tekbir getirmek güzel bir dav-

rantr. Terik günlerinin ta atmmm zeval vaktinden sonra olmas da

güzeldir. Bilginler, talarn terik günü zevalden sonra atlp atlmaya-

ca hususunda görü ayrlna dümütür. Çou, zevalden sonra at-

mann yinelenmesi gerektiini söylemitir. Ehl-i Beyt bilginlerinin bir

ksmndan ise, günein doumundan batna kadar ta atlabileceini

görüü aktarlmtr.

Bilginler, terik günleri güne son günde batncaya kadar talar

atmam kimsenin onu bir daha atamayacanda görü birliine var-
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mtr. Böyle bir insana kurban veya kefaretin vacip olup olmadnda
ise görü ayrlna dümülerdir. Baz bilginler, bütün talar veya bir

ksmn veya birisini atmazsa kan borcu {küçükba hayvan) olduunu

söylemitir. Bir ksm ise, hepsini atmazsa kan borcu olduunu; bir ve-

ya daha fazla ta atmazsa, her ta karlnda bir yoksulu doyurmak

eklindeki bir kefaret gerektiini söylemitir. Ta ki, hepsini terk etmesi

derecesine ulancaya kadar böyle devam eder. Akabe cemreleri ise

böyle deildir. Onlar terk eden kii, küçükba kurban kesmelidir. Baz

bilginler ise, her bir tata bir ölçek yemek, iki tata iki ölçek yemek, üç

tata ise bir kurban borcu olduunu söylemitir. Sevri de benzer bir

ey söylemi, fakat kurbann dördüncü tata olabileceini ileri sürmü-

tür.

Tabiin’den bir grup tek bir taa izin vererek öyle demitir: Tek

bir taa bir ey gerekmez. Zahir ehli öyle demitir:
cBu konuda bir ey

gerekmez. 5

Allah izin verirse, zikrettiimiz görülerin rivayederi daha

sonra aktaracaz. Bilginlerin çou ise, Akabe cemresinin haccn bir

rüknü olmad görüündedir.

Hacdan çkmak ise, lci türlüdür: Birisi büyüktür ki o, faza tavaf-

dr. Dieri ise küçüktür, o da Akabe talarn atmaktr.

Bölümün bâtn yorumu: Cemreler, cemaaüerdir. Her bir cemre,

bir topluluktur, Temizlikte ta kullanmak (isticmar), bu kelimeden

(cemre) gelir. Bu nedenle tan topluluk anlam tamas için birden

fazla kullanlmas gerekir. Tek tala temizlik yaplabileceini söyleme-

nin anlam yoktur, çünkü onun üç harfi vardr. Araplar tek bir tan

cemre olduunu söylemez. Ayrca tala temizlik tek sayda yaplmal-

dr. Bu ise, üç ve daha fazla saylardr. En çou ise, dilde olmasa da,

ibadette yedidir, çünkü bir cemre yedi tatr. Zamansa! cemreler de

bununla ilgilidir. Bunlar, iddetli souk mevsimin sona erdiini bildi-

rir, Her cemre ubat aynda yedi gündür. Bunlar, bitiik olarak üç

gündür. Her cemre ise yedi gündür. Böylece, ubat ayndan yirmi bir

günü geçmesiyle cemreler biter. Bunlar, Akabe’de atlan yirmi bir taa

benzer. Bunlar da, üç cemredir. Ayn ekilde, lâhî mertebeye dc üç an-

lam karlnda zat, sfatiar ve fiiller denilir. Cemrelerin atlmas, selbe

(olumsuzlama) iaret eden kant ve burhanlar veya ispata iaret eden ya

da nispet ve izafete iaret eden kant ve burhanlara benzer.
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Öyleyse ille cemrenin kantlar zatn bilinmesine aittir. Bu nedenle

kapal olduu için orada bulunmaya iaret ederek, onun snrnda du-

rulur. Zat bilmek, onunla ilgili olumsuzlamalar bilmektir. Çünkü be-

lirli bir niteliin sfat yoluyla zat bilinemeyecei gibi onun farkl nefsi

niteliklerinin olmas da mümkün deildir. Bilakis, onun nitelii kendi-

sidir ve baka bir ey söz konusu deildir. Dolaysyla, sbûtî-nefsî ni-

telii bir ey olabilir ki, o da sadece kendisidir. Bu yönüyle Hak, haki-

kati bilinmeyen, kendisine muhtaç olmak özelliiyle bilinendir. Bu ise,

Allah’n mutlak birliinin bilinmesidir.

Bu balamda imkân düünerek, zata kar eytanî kuku insana

gelir. Hac, bir tercih edene muhtaçlk tayla onu atar. Tercih eden,

özü gerei varl zorunlu olandr. Hac delil suretiyle akllarn ölçütle-

rinin düzenine göre kantn getirir. Bu ise, ilk cemrenin ilk tadr.

Kii tekbir getirerek ta atar. Yani, bu imkan özelliini Hakka nis-

pet etmekten Hakk yüceltir. Bu durumda ikinci kez eytanî düünce

kendisine Allah’n bir cevher olduunu düündürmek üzere gelir. Hac
ise, ikinci ta ile onu atar. Bu ta, cevherin yerlemeye muhtaç olduu
ya da bakas nedeniyle varla muhtaçlk delilidir. Bu kez eytanî ku-

ku, Allah’n cisim olabileceini kendisine gedrir. Hac, bileiklik ve bo-

yut araçlarna muhtaçlk tayla bu düünceyi kendinden atar. Bu kez

eytan, O’nu araz olduu fikrini getirir. Hac ise, arazn yere, var ol-

mamken var olmaya muhtaçlk özelliiyle on atar. Bu kez kuku,

onun neden olabilecei kukusunu gedrir. Hac, beinci ta ile onu

atar. Bu ta, nedenlinin onunla varlkta eit olmasdr. Halbuki Allah

vard ve O’nunla birlikte baka bir ey yoktu. Bu kez kuku ona doada
gelir. Hac ise, altnc ta ile onu atar. Bu ise, çokluun onunla ilikisi

ve doann fertlerinden her birinin doal cisimleri var edite kendisiyle

birlemek üzere bir baka eye muhtaçldr, Çünkü doa iki fail ve

edilgenin toplamndan ibarettir. Bunlar scaklk, soulduk, yalk ve

kuruluktur. Bunlar, kendileri nedeniyle bir araya gelemeyecei gibi

kendileri nedeniyle de ayrlamaz. Bunlar ancak scak, ya ve kuruda var

olabilir. Bu kez eytanî düünce yoklukta kendisine gelir ve öyle der:

Bu yoksa, u da yoksa -böylece zikredilenlerin hepsini bir bir sayar- öy-

leyse hiçbir ey yoktur! Hac ise, yedinci ta ile onu atar. Yedinci ta
Allah’n mümkündeki delilleridir. Allah’n mümkündeki delilleri,

mümkünün bir tercih ediciye muhtaç olmasyla sabittir, O, özü gerei
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varl zorunlu olandr ve bizim tercih edici olarak ispat ettiimiz kim-

sedir. Böyiece ille ta atma tamamlanr.

Sonra, ikinci cemreye geliriz. Buras, manevi nitelikler mertebesi-

dir. Kuku insana öyle der: Mümkünün varln tercih eden bir zatn

varln kabl ettik. Baz kimseler, bu zatn kendisinden zuhur ettii

eyi bildiini söylemitir. Biz, bu kukuyu ilk ta ile atarz. Hacya ge-

len ilk düünce bu ise, durum böyledir. Bazen, baka bir nitelikte hac-

ya bir kuku gelebilir. Hac ise, yedi nitelii tamamlayncaya kadar

kendisine gelen kukuya göre ta atar. Bu yedi nitelik hayat, irade, bil-

gi, kudret, kelam, duyma ve görmedir. Baz arkadalarmz, bu üçü,

yani duyma, görme ve kelam aidi deliller içinde art görmeyip onlan

sabit olduklarnda eriattan örenir. Onlarn yerme ise, üç ey yerleti-

rir. Bunlar, bilgiye gerekli olan, hakknda caiz olan ve imkansz olan

eylerdir. Bununla birlikte, dier dört nitelik sabittir ki onlar bilgi,

kudret, irade ve hayattr. Bövlece eytan, onlardan her birine ait bir

kuku getirir. Hac, bütün akli delillerin talaryla gereken ekilde sahih

ölçüye göre kukular atar. Hac burada direnç göstermeyi sürdürür.

Bu ise, orta cemrede beklemek ve dua etmek demektir.

Sonra, hac üçüncü cemreye gelir. Buras da, fiiller mertebesidir ve

bunlar da yedidir. Hacnn aklna önce türeyenler ve bunlarn kendi

balarna var olduklar kukusu gelir. Hac, bu kukuyu onlarn özel bir

yönden Hakka muhtaç olmalar tayla atar. eytanî düünce, hacmin

muhtaçlk hakkmdaki bilgisinden geri dönmediini örenince, ona

muhtaçln Haktan baka bir nedene olduunu gösterir. Bu sebep ise,

unsurlardr. Musul’da unsurlara ibadet edenleri gördük. eytan hacya

bu kukuyu getirdiinde, Hakkn bu unsurlarda etkin olduu düünce-

sini salayabilir. Güç yetiremezse, yapabilecei nihai ey, unsurlar or-

tak kabul etmesini salamaktr. Hac ise, ikinci ta ile bunlar atar. ey-,

tana bu unsurlarn tpk kendilerinden türeyenler gibi bakasna muh-
A

taç olduklarn delille gösterir ki, o bakas Allah’tr. Arif her zaman

mümkünde bulunan özel yöne bakar. Bu özel yön, Allah’tan kendisine

dönüktür. Yoksa, o eyin neden veya art olarak kendisine nedensellik

yoluyla baland ve dayandrld eye bakmaz. Rizim arkadalarm-

zn bak budur. Ben bizden öncekilerden veya bildiim kadaryla za-

manmzdakilerden hiç kimsenin her mümkündeki bu özel yönü var

saydn görmedim. Bununla birlikte bmu bilmiyor deillerdir. Fakat
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Allah u sözünde hakldr: ‘Biz ona sizden daha yaknz.'’330 Kast edilen

sebeplerdir. ‘Fakat siz görmezsiniz.
,3SI Yani siz o eyin sebebe deil bize

dayandn görmezsiniz. Gözümüzü her mümkündeki bu özel yönü

görmek üzere açan Allah’a hamd olsun.

Hac üçüncü ta zikrettiimiz ekilde attnda, eytan ona unsur-

larn varlnn dayand sebebi düündürür. O da, Feick’tir. eytan

öyle der: Bu unsurlar var eden, Fclek’tir. Söylediimde de haklym.

Hac ise, üçüncü ta ile bunu atar. Bu da Felein -ki ekildir- daha ön-

ce zikrettiimiz ekilde özel yönden Allah’a muhtaçldr. Bunun üze-

rine, muhtaçlkta kendisini tasdik eder ve öyle der: Yanlyorsun! ekil

cisme muhtaçtr. O olmasayd, ekil (felek) ortaya çkmazd. Hac ise,

dördüncü ta ile bu kukuyu atar.. Bu ta, cismin özel anlamda Allah’a

muhtaçldr. eytan da kendisini tasdik eder ve kendisine öyle der:

Söylediin var olan muhtaçlk yönünden dorudur. Fakat Felek, aklc-

larn ‘tüm heyula’ diye isimlendirdii Heba cevherine muhtaçtr. Cis-

min sureti ancak onda ortaya çkar. Hac bu kukuyu beinci ta ile

atar. Bu ise Heba’nn daha önce zikrettiimiz gibi Allah’a muhtaçln
delilidir. Bunun üzerine eytan öyle der: Bilakis o dinde Levh-i mah-

fuz diye ifade edilen tümel nefse aittir, Hac ise, altnc ta ile onu atar.

Bu ise, tümel nefsin yine özel yönden Allah’a muhtaç olmas delilidir.

eytan muhtaçlkta kendisini tasdik eder fakat öyle der. O ilk akla

muhtaçtr. lk akl ise, bu nefsin kendisinden doduu yüce Kalem’dir.

Hac yedinci ta ile bu kukuyu atar. Yedinci ta ilk alçln Allah’a muh-

taçldr. Allah’n ardnda ise, varlacak bir hedef yoktur. Öyleyse ey-

tan Allah’tan sonra söyleyebilecek bir ey bulamaz. Bu nedenle de haç

artk, Akabe cemresinde duramaz. Buras cemrelerin sonuncusudur.

Çünkü daha önce de söylediimiz gibi Allah’n ardnda bir hedef yok-

tur.

ite bu, ariflerin Mina’da attklar talarn ifadesidir. Buras te-

menni ve arzulara (ve güvene) ulama mekandr. Çünkü buras ye-

mek, içmek, cinsel ilikiye girmek ve nimetlenme günlerinin gerçekle-

tii yerdir. Öyleyse buras dünyadaki cennettir vc orada hacdan kir,

pislik, toprak ve çamur temizlenir. Bu bölgenin Mina diye isimlendi-

rilmesini salayan temenni gücü, sahibinin -ki o arzu ettii eyden

mahrum kalan çiidir- temennisinin nezdinde bulunduu kimsenin

mertebesine bilfiil ve en yetkin ekilde ulatrmasdr. Bu temenni una
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benzer: Zengin bir insan, türlü iyilikler yapar ve mah Allah’n rzas

uruna harcar. Yoksul ise, bu zengin kadar mal olsa da onun yapabil-

meyi temenni eder. Bu iki insan, ecirde eittir, hatta yoksul daha çok

ecir alr. Çünkü o, hesaba çekilmeksizin en yetkin tarzda tam sevap el-

de eder. Bu iyilii yapan insana maln nereden toplad, harcarken ih-

lasl olup olmad sorulacaktr. Bu meakkatli ve yorucu ilerden sonra

ödüle ular. Temenni eden ise, yorulmadan ve hesaba çekilmezden

nimete ular.

Talar amkran sonra hac ban tra eder. Kast edilen, kurban

günü Altabe talandr. Bunlar çoul olarak isimlendirilmitir, halbuki o

gün tek bir cemre vardr. Çünkü talarn her biri dierine tamlamayla

çoul diye isimlendirilir. Öyleyse o, bu baka göre çouldur. ‘ki cev-

her bir araya geldiinde, iki cisim olur’ dersin. Baka bir ifadeyle, on-

lardan her birine dieriyle bir araya gelmek nedeniyle cisim ad verilir.

Öyleyse bu ikisi bu baka göre iki cisimdir. Nitekim Allah öyle buyu-

rur ‘Her eyi çift yarattk.’352 Allah, her eyden -söz gelii erkek ve dii

gibi- tek bir çift yarattk der. Böylece onu belirttiimiz yortunla çift di-

ye isimlendirdi. Çünkü her bir ey dieri kendisine eklenmeksizin çift

olamaz. Dieri eklendiinde ise, her birine çift ad verilir ve onlardan

iki çift diye söz edilir. Allah, Kuran’da bunu dikkate ald için biz de

bundan sonra cemreleri atar dedik ve Akabe cemresini cemreler diye

çoul olarak isimlendirdik. Çünkü oradaki talar fazladr. Biz söz tek-

rar etmeyiz, çünkü lâhî genilik nedeniyle varlkta tekrar yoktur.

Hac Akabe cemresini attnda saçn tra eder. Bu ise, saç k-

saltmaktan daha uygundur. Çünkü bir eyin farlcna varmak (uur ve

saç anlamndaki a’r ilikisi), o eyi tam ve ayrntl bilmeye benzemez.

Kul burada bir eyin olduunu zanneder ve onu elde ettiinde ise uur

kalkar ve fark ettii eyin ayrntsyla tam bir bilgi sahibi olur. Nitekim

mücmelde o eyin ayrntl hale geldiini bilmezden önce tafsili fark

eden kimse bu durumdadr. O halde uuru aktarmak, bilginin varly-

la uuru izale etmek demektir. uurun aktarm, (zahirde) bilginin var-

lyla ‘saçn kesilmesi’ demektir, çünkü saç baa bir örtüdür (bilgisizli-

in simgesi)

.

Sonra Hac, güzel koku sürünür ki, ulat helallik durumunun

kokusu onaya çksn. Söz konusu ey daha önce kendisine yasakt. Ni-
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tekim ihrama girerken de ihram için koku sürünmütü. Onun amac,

kendisine intikal ettii ve temiz yapt eyin kokusunun meydana

gelmesini salamakt. Çünkü her iki durumda da meru ve Allah’a yak-

latrc bir iyilie geçmitir. Allah temizdir ve temizi kabul eder. Allah

çirkini temizden ayrr. Allah her iki durumda da temizi fiillerin temiz-

liine bir uyar yapt.

Sonra hac, kurbanm keser. Bunu yaparken o hayvann canm bu

karanlk doal heykel hapsinden yüce aleme, yani genilik ve iyilik ale-

mine göndermeyi niyetlenir. Bize göre bütün canllar, ruh ve akl sa-

hibidir. Onlar, (bilgiyi) Allah’tan akleder. Bu nedenle Allah onlar hak-

knda ‘Hepsi namaz ve tespihini bildi
’353 demitir. Bu hayvanlarn ruhlar-

n Allah’a ükür olarak bu günde serbest braktk. Nitekim biz de o

gün snrlanma halinden çktk. Snrlanma, üzerinde bulunduumuz

ihram halidir. Biz de, o halden helallik ve Allah’a yaklatrc mubah-

larda serbestçe davranma haline çktk. Sonra, onlarn bir parças bizde

bulunsun diye kurbann etlerinden yeriz. Böylece zevk yoluyla onlara

özgü zikrin ne olduun müahede ederiz ve onu Allah’a itaat ederken

bize gerekli harekette yardmc bir unsur yaparz. Çünkü beslenmek

zorunlu ise böyle bir besini almak daha yerindedir.

Sonra Rabbimizi ziyaret etmek üzere Evi’ne konuk olduk. Allah

ihraml iken bizi gördüü gibi kendisine bir ükür olarak ihramsz da-

ralt da bizi görür. Allah gözlerimizi açm ve bize yasaklad ilerde ta-

sarruf izni vermi, biz de bunun karlnda bir sayg ve biat olarak

O’nün sa elini öperiz. Sonra, etrafnda yedi kez döner ve brahim

makamnn ardna ularz. Tavafta kastedilen eyler ve küdum tava-

fndaki namazla ilgili hususlardan daha önce konumutuk. Fakat b-

rahim makamnn bir namazgah edinilmesine dikkat çekmemitik.

Orada halimizin verdii miktarda bir dostlua ularz, çünkü Allah bi-

ze oray namazgah edinmeyi emretti. Allah, dikkatimizi Peygambere

dua etme niteliinin anlamna da çekti. Hz. Peygamber öyle buyurdu:

‘Allah’m! Muhammed’e ve onun âline (ehline) merhamet eyle.’ Bütün

müminler, onun alidir. ‘brahim’e merhamet ettiin gibi.’ Özellikle b-

rahim’in seçilmesinin nedeni, dostluktur. Bu dostlukla Peygamber için

dua ettiimizde, Allah duamza olumlu karlk vermitir ki, onun nez-

dinde bir yer kazanalm. Allah, bu dua nedeniyle bize on kat merhamet

etmitir. Böylelikle Allah, peygamberi adna ödülü kendisi vermitir.
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Bu ise, Peygambere inayetinin ve bizi erefli klmasnn bir sonucudur.

Çünkü Allah bu mükafan bir melee veya bakasna brakmamtr.

Hz. Peygamber, kendisi için yaptmz duaya Allah’n olumlu karlk
vermesi nedeniyle bu esnada öyle demitir: ‘Ben bir dost edinseydim,

Ebu Bekir’i dost edinirdim.’ Fakat arkadanz -kendisi- Allah’n dos-

tudur.’ Bu dostluk, ümmetinin kendisi hakkndaki duasndan önce ger-

çeklemi olsayd, o konudaki duamz yararsz olurdu. Baka bir ifa-

deyle bu konuda peygambere yaptmz dua yararsz kalrd.

öyle denilebilir: Daha önce sahabenin duasyla Peygamber için

dostluk gerçeklemi olmaldr. Bizim duamzn yarar ne ola? Bize bu

vakitte -dostluk gerçeklemi olsa bile- peygambere dua etmek emre-

dildi. Birinci neslin hükmü de böyle olabilir. Belki de, sahabenin dua-

sndan önce Peygamber için bu makam gerçeklemitir. Bu durumda

sahabinin bu konudaki duas, bizim duamz gibidir. öyle deriz: Dost-

luk makamnn gerei burada deil, ahirette ortaya çkacaktr. Anlama

ait hüküm, anlam gerçekletikten sonra gerçekleebilir. Öyleyse anlam

bir yerde bilfiil var olduunda, hükmü orada zorunlu olarak ortaya ç-

kar. Ahirette ise, hükmünün ortaya çkmas nedeniyle dostlua ulalr.

Dünya hayatnda dostluktan ortaya çkan ey, ondan gözüken ve kii-

nin dostlua ehil olup ilgiye mazhar olduunu gösteren parltlardr.

Doru yorum budur.

Gerçek cevap udur: çimizden her birinin Hz, Peygamberden bir

pay vardr. Bu ise, insann bâtnnda bulunan surettir. Baka bir ifa-

deyle her insann bâtnnda Peygamberden bir parça vardr. Peygam-

ber, her nefste o alsn kendisi hakkndaki inancna göre bulunur. Bu

nedenle herkes, zikredilen duayla Peygambere dua eder. Ondak Mu-
hammedi suret ise, yaplan o duayla ve salavat ile dua edilen hali elde

eder. Bu yönden Hz. Peygamber ancak her nefsin duasndan sonra

dosüuu elde edebilir. Allah ehli, keflerinde bunu böyle bulmutur,

bunu bilmelisin!
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VAKIA

Allah seni baarya erdirsin, bilmelisin ki, Halil brahim maka-

mnda ve yerinde bu sözü yazyordum. Allah Teala bu rr-kam için

‘hakkn ödeyen brahim™* demiti. Çünkü o, olunu gördüü rüyann

gereini yerine getirmiti. Bu esnada beni bir uyku ald. Anszn ruh-

lardan birisi, bana Allah’tan öyle aktaryordu: ‘O çok ah çeken ve ba-

laycdr.’ Sonra bana ‘brahim ah çeken ve kilim sahibiydi
™5 ayetini

okudu. Anladm ki, Allah Teala bana kendisiyle beraber hilim de bulu-

nan bir güç verecektir. Çünkü kudretsiz hilim, hilim deildir. Bir ta-

km insanlarn benim erefim hakknda söz etmesiyle Allah'n beni s-

nayacan anladm. Ben ise, gücüm yettii halde onlara kar hilim

gösterecek ve pek çok eziyet görecektim. Çünkü burada mübalaa ka-

lbyla halm (çok balayan) ismi getirilmiti. Sonra brahim, evvah

(çok ah çeken, inleyen) diye isimlendirildi. Bunun anlam, sürekli inle-

yen ve al çeken demektir. brahim Allah'n celalini müahede ediyor

ve Hakkn bu lâhî celaline layk saygy gösterecek ekilde davranama-

yacan biliyordu. Hiçbir yaratk, Allah’n celalinin gerei olan büyük-

lük ve güce kar koyamaz. brahim’in makamn namazgah edinmemi-

zin nedeni budur. Yani, namazda duann ya da namazn ardndan bu

makama ve nitelie ulamamz için bize dua etmek emredildi. Bu nite-

lik, Allah’n dostu olan brahim’in niteügi, onun hali ve makamdr.

Biz de, bu dosduktan bir paymz olmasn umarz. Nitekim kemalden,

sonluktan ve bu ümmet içerisinde eyaya yaylan üstünlük derecesin-

den -bu konudaki müjde nedeniyle- bol bir pay elde edilmitir.

brahim’in makamyla ilgili bir husus da, onun Allah için ayaa

kalkm bir ümmet olmasdr. O, Allah’a ortak komayan, nimetlerine

ükreden bir kuldu. Allah onu seçmi ve doru yola yönlendirmiti.

Burada, yldzlar hakknda söyledii ‘O benim Rabbimdir™6 sözü gibi

kendisiyle ilikilendirilen balanm ya da knanm genel anlamda

irk ve ortak koma kastedilmitir.

brahim’in makamnn bir yönü, Allah’n birüi hakknda kantn

kendisine verilmesi ve nimetlerine ükreden olmasyd. Allah, onu

seçmi ve bu nedenle brahim seçilmitir. Ona hidayet etmi, yani ken-

disine gösterdii eye ulatrmtr. Onu dosdoru yola ulatrmtr.
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Bu yol, Hud Peygamberin sözünde geçen ‘Rabbin yolu’dur. Hud Pey-

gamber ‘Rabbim doru yoldadr™ 7
der. Bu makamn baka bir özellii

se, brahim’in haif olmasdr. Baka bir ifadeyle o, bütün hallerinde

bir müahede ve görüye dayanarak Allah’a yönelir; Allah’n enirinden

ve O’nun mertebesini yelemesi nedeniyle nefsinden Allah'a yönelirdi.

Bunu ise, yerletirildii makam ve gördüü müahedeye göre yapard.

Ksaca brahim, kendisinden meyletmek gereken her eyden Allah’n

emriyle (Allah’a) meyleder ve yönelirdi.

brahim’in makamnn bir özellii de, onun ‘müslüman’ (teslim)

olmasyd. Baka bir ifadeyle, herhangi bir tereddüt olmakszn, kendi-

sini davet ettii ite Allah’a boyun eerdi.

Ümmet iyiliin Öretmenidir. Biz de, insanlara bu bilgiyi öretir-

ken, iyiliin öretmeni olmaktan nasiplenmeyi umarz. Kimsenin Al-

lah'n katandan, yani O’nun bilgisinden bakasyla ortak olmadmz
bir hususun bize tahsisini ve onu örenmeyi umarz. O konu sadece

bize özgü olduu için, o konuda ümmet (ve öretmen) olmay umarz.

Kant ise, Allah’a itaat eden demektir. Ben de, gizli ve açkta Allah’a

itaat edenlerden olmay umarm. taat ancak lâhî adeder ve hitaba

bal emirler esnasnda söz konusu olabilir. Ben, Allah’n srrmda emir

verdii ve dorudan emirlerine balanan kimselerden olmay'umarm.

brahim Peygamberin makamnn bir özellii de, salah (iyilik) idi.

Bize göre salah, kulun ulaabilecei, dünya ve ahirette nitelenebilecei

en erefli makamdr. Çünkü salah, Allah’n seçkin kullarna ihsan ettii

bir niteliktir. O, her peygamber ve nebinin ulamay arzulad bir ni-

teliktir. Bizde, peygamberlerden varis olduumuz ve bizden bakasnda

bulunduunu görmediimiz bu konuda büyült bir zevk vardr. Salah,

meleklere ve ruhanilere özgü niteliktir. Hz. Peygamber öyle demitir:

‘Kul teehhüdünde salat bize ve Allah’n salih kullarnn üzerine olsun

dediinde, gökte ve yerde bulunan bütün salih kullara bu dua ular.’

brahim’in makamnn bir özellii, Allah'n dünyada hayattayken

ödülünü vermi olmasdr. Bu, her peygamberin ‘benim ücretim Allah’a

kalmtr1338
demesidir. Kastedilen, tebli ücretidir. brahim’in ücreti,

Allah’n onu ateten kurtararak atei ona serin ve esenlik yapmasdr.

Ben de, benden çkan her türlü günah ve itaatsizliin hükmünü bra-

him’in atld ate gibi yapmasn Allah’tan umarm. Bunu ise, bir
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amel karlnda deil, Allah’n bir ihsan olarak beklerim. ‘0 ahirette

de salihlerden idi.
5369 Yani bu ödül nedeniyle dünya hayatnda Allah’n

kendisini kurtarm olmas, ahirette ulaaca ödülü hiçbir ekilde ek-

siltmez.

brahim’in makamnn bir özellii de, ahde vefadr, çünkü o sözü-

ne vefa gösteren kimsedir. Ben de,

‘

Allah’a verdikleri sözü yerine getiren,

sözlemeyi bozmayan, Allah’n birletirmeyi emrettii eyi birletiren, Rab-

lerinde korkarak kötü hesaba çekilmekten korkanlardan
’360 olmay uma-

rm. nsanlar sürekli buna tevik ettiim gibi arkadalarm da bu ko-

nuda yönlendiririm. Sözümü dinleyenlerin, az ya da çok hayrla ilgili

olarak Allah karsnda verdii sözü bozmasna rza göstermedim. Böy-

le bir insann günaha düürmeyecek bir ruhsat nedeniyle bile olsa ver-

dii sözü bozmasna müsaade etmedim. Ruhsat bulunsa bile insan Al-

lah’a verdii sözü yerine getirir ve en üst makam nedeniyle tam ve yet-

kin bir ekilde sözünü yerine getirir ve onu bozmaz. Sözü bozmaya al-

p onu ihlal etmeyi helal sayan bir neftsen hiçbir ey meydana gelmez.

Bütün bunlar, Allah’n bize namazgah edinmeyi emrettii bra-

him’in makamnn özellikleridir. Allah bize öyle buyurdu: ‘brahim’in

makamn namazgah ediniz.’361 Baka bir iadeyle, orada namaz klarken

brahim adna gerçeklemi bu makamlara ulamak için dua ediniz. Ni-

tekim bunu daha önce ifade eunitik.

Bu vakada bana öyle denildi: ‘Arkadalarna söyle, yolculuum-

dan önce varlm ganimet bilsinler.’ Ben de, içinde bu sözlerin de bu-

lunduu u iiri yazdm. Üyandktan sonra da öyle dedim:

Bana bir hitap geldi

Gayemin bulunduu mertebeden.

Bir söz söyleyeyim diye

Bütün dindalarma

Varlm nimet sayn

Yolculuumdan önce

Gözlerimle göreyim diye

Kblemin kim olduunu
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Varlmda da kimdir

Benim Aletim ve sebebim.

Çünkü ben, yoksulum.

Kapayamam gediimi

Benim sevgim makammdr.

Hal ise dostluumdur.

Onun kendisi ise varlndr

Bilgi elbisemdir

Kendimi davet ettim

Yüz çevirdiinde zikirden.

Ben o deilim

O da benden bamsz deil

Tecelli ettiinde ise

Hilallerle birlikte

Varlm görmeye.

Perdemin ardndan benim.

Bana bir sa el uzatt

Srf öpeyim diye.

Ben de kendimden bakasn görmedim

O benim cümlemdendi.

Bu vakada, Hakka yaklatrc ve Hakkn ihsan ve inayetine delil

olan lâhî müjdeler gördüm. Allah’tan bunu dta da gerçekletirmesini

umarn. Çünkü sayg bu gibi durumlarda Hz. Peygamberin söyledii-

ni söylemeyi gerektirir. Hz. Peygamber .öyle derdi: ‘(Rüya) Allah

nezdinden ise, Allah onu gerçekletirir.’ Bununla birlikte onun Allah

katndan olduunu biliyordu. Ben de, hakknda benzer bir eyi söyle-

diim her vakann sabah aydnl gibi çktm gördüm. Ben o sözü

söylerken Hz. Peygambere uyuyor ve onu örnek alyorum. Hz. Pey-

gamber, rüyada Cibril’in Aie’yi kzl-ipek örtü içinde getirip ‘bu senin
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eindir’ dediini görmü. Rüyasm arkadalarna anlattnda, öyle

demiti: ‘Bu rüya Allah katndan ise, Allah onu gerçekletirir.’ Burada,

uyku ve hayal mertebesinin gerei olan ihtimalin etkisi nedeniylç, artl

cümle kursa bile, rüya Peygamberin gördüü ve kendisine söylendii

gibi gerçekleti, rüyann ardndan Aie ile evlendi. Ben de gördüüm

her rüyada bunu örnek edindim ve Peygambere uymada ondan yarar-

landm. Bütün bunlar ise, ‘Rabbini nimetini zikret
1362

ayetindeki Allah’n

emrine uymak için söyledim. Kitap ve Sünnete uygun olan bu lâhî

nimetlerden daha büyük ne olabilir ki?

Konumuza dönüp öyle deriz: Hac faza tavafm tamamladnda

üzerinde sa’y kalmsa, daha önce sa’yden söz ederken belirttiimiz e-

kilde onu tamamlamak üzere çkar. Yoksa zemzeme gelir, suyunu yu-

dumlar. Zemzem bir kuyu iken (Bâtnî yorumda ise) doal-unsurî su-

rette gizlenmi bilgidir. Bu su, o surette gizlenmitir ve nefsler onunla

hayat bulur. Bu su, srf kullua iaret eder. Allah’n doadaki hükmü,

göklerde ve yerdeki hükmünden güçlüdür, çünkü o ikisi, bize göre do-

a •âlemindendir. Doal âleminden ise, her cismani beden ulvî ve süfli

âlemin hakikatlerinin birleimden ortaya çkar.

FASIL ÇNDE VASIL

‘Sana hilallerden sorarlar, de ki onlar insanlar

ve hac için vakitlerdir
’ 363 Ayeti Hakknda.

Burada Allah hac için demi, hac için dememitir. Böylece ayette

hacc, insanlarn konumuna yerletirmi ve onu -anlam kendisini talep

etse bile- borç ve al* verilerin konumuna yerietirmemitir. Buradan

Allah katnda haccn hükmünün aylarn dikkate alnd, baka bir ifa-

deyle ay ölçülerinin dikkate alnd eyann hükmüyle bir olmadn
anladk.

Hac özel, belirli ve tamlama yaplan bir davrantr, tnsan onu di-

er al veri ve borçlanmalarndaki fiilleri gibi yapar. Bu nedenle ari,

bu özel fiillerin zikrine özen göstermitir, çünkü onlar, amaçl olarak
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Allah için yaplan özel fiillerdir. Kulun bu fiilde bedensel riyazetten

ibaret olan az bir yararn dnda dünyevi bir yarar yoktur. Bu nedenle

haccn hükmü, pek çok halinde ve nedenli fiillerinde dier ibadetlerden

ayrr. Haccn fiillerinin büyük ksm, salt taabbüdi fiillerdir (ibadet

maksatl). Fakihlere göre bu fiillerin bilinen bir sebebi yoktur. Öyleyse

özü gerei bu fiil, hikmetin kendisidir, yoksa onu zorunlu klan bir

hikmet nedeniyle konulmamtr. Hacda dier ibadetlerde bulunmayan

sevap bulunduu gibi dier amellerde bulunmayan ilâh bir tecelli de

vardr.

Vakfe aynn banda hilal, saylara göre bir says konumundadr.

Hilalin o gecenin bandaki görünümü, Hakkn kulda iman ile tecellisi
• ,

gibidir. man yükümlü insanda eriatn talep ettii ilk eydir, iman bir

ruhtur, bedeni ise ‘Allah’tan baka ilah yoktur
5

demektir. Hilalin ilk ge-

cesini de görürüz. Sonra, tecelli saylarn yalnlarnda büyâir ve doku-

zuncu geceye ular. Bu gece, tek saylarn basiderinin son gecesidir.

B öylece hilalin görünümü, basit-tek saylarda olgunlua ular. Böyle-

likle Arafat’ta dokuzuncu gün durulur ve hac için yalnlarn kemaliyle

Allah’ bilmek gerçekleir. Hac, O’nn karsnda bulunur ve oraya di-

kili elbiselerden soyuüanarak girer. Bunun anlam, bileildikten so-

yunmaktr. Dikkat ediniz! Hac onuncu gün dikili elbise giyer, çünkü

o, tek saylardan ilk bileik saylara ulamtr ki, o da ondur.

Bileiklik ve akit (ba), iki eyin birbirine atfedilmesi ve balan-

masyla iki ey arasnda gerçekleir. Bu ise, iki ksmdr: Birincisi ilmek-

li, dieri ise ilmeksizdir. lmckli akit, verilen sözde ve Allah’n ald
sözde hzla bozulmaya maruz kalr. Böyle olmayan ise, hzla bozulmaz.

Yediden sonra haccn geride üç fiili kalr. Bunlar Müzdeiife, Mna
ve faza tavafdr. Müzdelife’ye özgü fiil, fecrin (tan yerinin aarmas)

bandan doumuna kadardr. Müzdelife’de gecelemek, ona özgü de-

ildir, çünkü o, Arife gecesidir. Müzdelife’de ise, gece yoktur, orada

geceleme vardr. Tpk evde b. Züm’a’nn gecesi gibi. Gece ona ait

iken geceleme (Peygamberin dier ei) Aie’ye aitti. Öyleyse Scvdc’ye

ait olan geceleme deil, gece; Aie’ye ait olan ise, Scvdc’nm gecesi de-

il, gecesinin gccelemcsiydi. Bu nedenle bu gece, sözde Sevdc’ye izafe

edilmiti.



Altm Sekizinci Ksm 417

Ayn ekilde, dokuzdan sonra say mertebelerinden geride üç kalr:

Bunlar, on, yüz ve bindir. Belirttiklerimizden baka say mertebesi yok-

tur. Ayn ekilde, ifaza tavafndan sonra da hacnn hacda kendisine he-

lal bir eyi yasaklayacak bir görevi kalmaz. Bu sayede o, artk bütünüy-

le Hil bölgesine ular. Bundan sonra, Mekkel olmayan için sadece ve-

da tavaf kalmtr. Çünkü o, say mertebelerine veda etmi, kendisinde

ise sonsuza dek bileiklik kalmtr. te bu on iki mertebeyi kul, say-

nn kemal tecellilerinde gerçekletirir. Ardndan on üçüncü geceye hi-

lal, dolunay olarak girer. Bu gece, oruç tutmamann tevik edildii te-

rik günlerinin (mukabilinde) oruç tutulmas tevik edilmi bîz gecele-

rindendir (dolunay geceleri). Bu gecelerde temettü hac yapan yabanc,

oruç tutar.

Kendimize çkmayla, Allah’tan sülük etmeyi içeren ayn yars sona

erer. Biz, sadece O’nu amaçlarz. Sonra ayn ikinci ksmnda bu kez

kendisimizden O’na sülük ederiz. Ay, gizlenme gecesine ular. Bu ge-

ce, tam olarak gizlenmedir. Nitekim önceki yarmda ay, tam görünür

haldeydi. Böylece ay, bir yandan görünmezken bir yandan görünürdür.

kinci hilalle ve baka bir hükümle de, dünya ve ahirette bu sra böyle

döner. Çünkü Allah, cenneti nitelerken öyle demiti: ‘Sabah akam
orada nziklar vardr Allah, cenneti tpk dünya gibi Araplarca bili-

nen bir zamann mekan yapt.

Hacda hac, zamann meyvesini, Zilhicce ayma özgü lâhî bilgilen

devirir. Bunun yan sra hac, lâhî bilgilerde saynn meyvesini devi-

rir. Saynn bu konularda bir etkisi vardr. Dikkat ediniz! Allah öyle

buyurur: ‘Allah’ belirli günlerde zikrediniz
5365 Peygamber ise ‘Allah'n

doksan dokuz ismi vardr’ der. Böylece Allah özel isimlerle say hükmü

altna girer. Peygamber ise, ‘Allah'n üç yüz huyu vardr’ demitir. Bu-

rada Peygamber lâhî huylar, saynn hükmü altna soktu. Öyleyse sa-

ynn ilahiyat konularnda bir otoritesi vardr ve bu otorite, zikir, isim

ve huy alannda geçerlidir. Sayy örenmeyen kimse, Allah hakkndaki

bilgiden pek çok eyi yitirir. Bu nedenle bu bölümde birlikteki çoklu-

un vc çokluktaki birlerin varln önce zikrettik ki, bu saynnn
hükmüdür. Öyleyse say sayanlara yarar salayan eydir. ‘

Dediler ki, bir

veya birkaç gün kaldk .’*66 Sayanlara sorun.’ Bir ayette ise
‘

Bilmiyorsanz

,

zikir ehline sorun
5367

denilir. Böylece Allah, say sayanlar bilenlere katt.

Hac da, hacya içerdii ilâh bilgileri verendir. Bu nedenle hac vakti,
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hilalle ilikilendirildi, insanlara ait yapld gibi hacyla ilikilendiril-

medi.

Allah hilalleri daha önce belirttiimiz gibi vakit ölçüleri yapt,

çünkü fiil, ayda ayn yarsna ular. Bu ise, gerçekte bir tamlk ve ke-

maldir. Yarm, yarm olduu için eksik saylamaz. Eksiklik olsayd, di-

er yarm onun adna gerçeklemeyecei için, hiç kukusuz eksiklii

gerçekletirirken yarm kalrd. Dier yarm onun adna gerçekleseydi,

bu da eksik kalrd. Allah Teala kutsi bir hadiste öyle buyurur: ‘Nama-

z kendim ile kulum arasnda ikiye böldüm: Yars bana, yars kuluma

aittir.
5 Hakkn kemali, namazn yarsnda ortaya çkar. kinci yarm

gerçekletirmekle nitelenseydi, hiç kukusuz, Allah’a yaraan kemalde

eksiklik olurdu. Kulun kemali: ise, namazn yarsm gerçekletirmede

ortaya çkar. Dier yarmn gerçeklemesiyle nitelenseydi, kulluunun

kemalinde ve bu konuda kendisine yakan kemalde eksiklik meydana

gelirdi. Böylece kul, kendisine ait deil iken, Rabbin nitelikleriyle nite-

lenirdi.

Dikkat ediniz! Allah’a ortak koan mürikin bu zulmünü Allah

balamaz. Çünkü bu zulüm, Allah'n hakkndan deil, bakasnn

hakkndandr. Allah’n kul üzerinde bulunup da kulun ihlal ettii hak-

kn Allah’n balamas, O’nun kereminin gereidir. Çünkü kulun

hakikati ihmaldir ve ihmalden onu ancak Allah koruyabilir. Öyleyse

kulun hakikatinin gerei olan bir konuda korunmak, kendisine deil,

Allah’a ve Onun tasarrufuna kalabilir. Hakikatinden çkmayan kimse,

bundan dolay yükümlü deildir. Bu nedenle Allah’n yaratklarna kar-

tam delili ortaya çkar. Öyleyse irkin kullara kar yaplm zulüm-

lerden olduu ortaya çkmtr.

Çünkü ALlah’a ortak koulan yldz, bitki, hayvan, ta ve insan gibi

eyler kyamet günü gelir ve öyle der: ‘Rabbim! Beni ilah yapana ve

beni bana yaramayan eyle niteleyene sor: Bana yaplan hakszln
karln ondan al.’ Allah ise, o eye yaplan hakszl irk koandan

alr ve irk koulan eyleri kendileriyle birlikte cehennemde ebediyen

brakr. Bunun böyle olmas, o eylerin yldz, ta, hayvan ve bitki ol-

masndan kaynaklanr. Ortak koulan ey irkten raz olmayan veya zâ-

hirde veya bâtnda bunu yasaklayan ve kerih gören bir insan ise, irk

koanla birlikte atee dümez. Ortak koma o insann sözünden veya
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emrinden kaynaklanm ve birlemeksizin ve tövbe etmeksizin ölmüse,

o da irk koanlarla birlikte cehenneme girer.

Dikkat ediniz! Bu davrantan raz olmayan kimsenin bir örnei

mürik için ortaya konulur ve onunla birlikte azap görmek üzere ce-

henneme girer. Yldzn, aacn ve hayvann üzerine azap yoktur. On-

lar, azaplarna ilave olsun diye ortak koanlarla birlikte cehenneme gi-

rer. irk koanlar, söz konusu nesnelerin kendilerini ateten kurtara-

madm görür. Allah öyle buyurur. ‘Siz ve Allah’tan baka ibadet ettik-

leriniz cehennem yaktdr. Oraya varacaksnz-’368 Mürikler ise,
c

bunlar

ilah oysayd oraya girmezlerdi
’369 der. ‘Onun yakt insanlar ve talardr.

6370

Onlar cehennem talandr. Öyleyse insanlar, irk koanlar; talar ise

ibadet edilenlerdir.

Haklarnda iyiliin takdir edildii çimseler, kendilerinin ilah edi-

nilmesini emretmeyen ve bundan raz olmayan kimselerdir. Onlar bu

davrantan münezzehtir. Örnek olarak sa, Uzeyr ve Ali b. Ebu Talib’i

verebiliriz. lah olduu iddia edilen mutlularn ise örneklerini Allah

irk koanlarla birlikte cehenneme sokar. Söz konusu örnekler, kilise-

lerde ve baka yerlerde onlar anlatmak üzere çiziliyordu. Çünkü her

ibadet eden mürik, içinde tahayyül ettii mabudunun suretinin örne-

ine balanr. Tahayyül edilen bu suret, onda ccsedenir. Allah ise, onu

kendisiyle beraber cehenneme sokar, çünkü mürik ancak içinden ba-

land bu surete tapntr.

Tahayyül edilen anlamlarn bedenlenmesi, din ve akl bakmndan

reddedilmemitir. Bu noktada akla gelirsek, her hayal sahibi, bunu bi-

lir. Dine gelirsek, kukusuz, amellerin surete girecei eriatta geçer.

Ameller ise, arazlardir. Dikkat ediniz! Ölüm -ki o göreli ve nispi bir

anlamdr- ruhun bedenden ayrlmasdr. Allah kyamet günü ölümü,

insanlara parlak bir koç suretinde misallendirir ve onu cennet ile ce-

hennem arasna yerletirerek keser. te misaller de böyledir.

Kendine zulmeden müriklere gelirsek, onun nefsi Allah katnda

kendisine yaplan zulmün cezasn talep eder. Nefse yaplan zulümden

daha iddetlisi yoktur. Dikkat ediniz! Nefsini öldüren (intihar) kimse-

ye cennet haram klnd.

Böylelikle bir eyin kemalinin o eyi hakikatinden çkartmayan ey
olduu anlald. Hakikatinden ve zatnn hak ettii eyden çkartan
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özdük ise, eksikliktir. Bu nedenle öyle dedik: Yarm, miras sahibinin

malndaki paynda kemal saylr. Söz konusu mal, üçe, dörde, altya,

sekize, üçte ikiye, yarma, altda bire bölünebilir. Her parça hak sahibi-

ne ulatnda, nasibinin tamamn elde etmi demektir. Öyleyse bu ki-

' i, maln altda biri kendisine ait ise, altda birini alm olsa bile nasi-

bindeki kemale ulamtr ve eksildik söz konusu olmaz. Allah Teala

öyle buyurur: ‘Haca ve umreyi Allah için tamamlaynz.”n Umre, hiç

kukusuz, fiilleri bakmndan haccn fiillerinden eksiktir. Onun kemali

ise, emredildii gibi yaplmasdr. Haccn sureti de, tam olarak yerine

getirildiinde kemalle nitelenir ve varl kemale erer. Her ikisi de, yü-

kümlü kulun Allah’n kendisine vermi olduu özellikle yerine getirdii

ibadetlerdir. Bu özellik, Allah’n insan kendi suretine göre yaratmas-

dr ve bu nedenle Rablktan ona bir pay verilir. Bu pay, kula fiil ve ina

gücünün verilmesidir. Bu pay nedeniyle kul kulluundan perdelenirse,

naks ve bedbaht olduu gibi ayn zamanda hasta saylr. Bu hastala

kar Allah ona bir ilaç vermi ve peygamberin diliyle öyle buyurmu-

tur: ‘Hayvan yaralamasnda ksas yoktur.
5 Burada yaralama -ki fiildir-

kelimesi hayvana tamlama yapld. nsan fail olduu için Rablk iddia-

snda bulunursa, hayvandan daha üstün olduunu anlar. Fiili o ikisine

nispet ederse, nefsi krlr. Bu ilac kullandnda ise, hastalktan ifa

bulur.

nsan, eriat üzerinde düünür. eriat hayvann yarasn tedavi. et-

mitir. nsann yaras ise, ksas yoluyla alnr. Bununla birlikte hayvann

yaralamasnda, bir iradede ve ihtiyar vardr. Fakat hayvan yaralanann

eziyet görmesi hedeflemez, sadece sknty kendinden uzaklatrma

hedefi tar. Dolayl olarak da, yara ve ac ortaya çkar. nsan ise, öyle

deildir, çünkü o bazen eziyet vermeyi hedefler. Bu yönüyle hayvanl

bakmndan eziyeti kendinden uzaklatrrken insanl bakmndan

eziyet vermeyi hedefler.

Kul acelecidir, kerim Rab ise yaratr. Böylelikle ekli belirlemi,

bütünde parçalar ayrtrmtr. Sonra ‘Rahman Kuran’ insana öretti,

insan yaratt ve ona beyan öretti.’
372 Beyan, dilin ifade ettiidir. Sonra

en kerim Rab kalem ile öretti. Burada, parmaklarn yazdn kast

etmitir. nsan, Kerim, Ekrem ve Rahman Rabbin yaratt bir yap-

dr. Bu dört isim, suyun yaratlna yönelir ve böylelikle ‘her eyi sudan

canl yapmtr.’373 Çünkü Allah’n Ar’ su üstünde idi. Yaratlm âlem.
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Allah’n gölgesidir. Sonra, gölgesini kendisine çevirir. Öyleyse ilka dü-

rülme, lika ise, parçalanmadr. Bu parçalanmayla gök yerden, üst alttan

farkllar. nsann yaratln salam yapm, onu hitap mertebesinde

ihsan müahedesiyle iman boyasyla boyad. Yazdnda ise, her eyin

yerini belirlemi, vezinlerini yerletirmi ve teraziyi koymutur.

Her parçann kendine özgü bir hükmü vardr

Kendiliinde, her zaman kardelerinden farkl.

Hepsi hepsindedir, akl sahiplerine verilmi bir örnek!

Hesap geliiyle anlaya verilmitir.

Çünkü onu dalgalarda düzenledi.

Onu düzgün bir ekilde düzenledi

Onu kendi suretine göre yaratt.

Hak onda mizann yerletirdi

Asl benden, ölçünün hükmü ondandr

Bu nedenle vezinlerinin hükümleri onu dta izhar etti

Ulvi âlemi ona yerletirdi

Ona kendinden imkan snr vererek.

Böylece ayrtrm iken onu birlik haline getirdi.

0d varlklarn hakikatlerinden meydana geldi

Bu cem ile suretini elde etmek mümkün oldu

Bu ise imann hükmü olmasayd, bilinmeyecekti.

Bilgice iin gerçekte farkl olduunu anlad.

Bu durum Kurann ayetlerindenfarkldr.

Onu okuyan bilir kifurkann hükmünde kalmay sürdürmektedir.

Nefsin erefi olmasayd, hayvan eziyeti kendinden uzaklatrama-

yaca gibi bakasna eziyeti de hedefleyemezdi. Bununla birlikte insan,

hakikatte ortak olduklar için, kendisinin ayrlmaz özelliinin bakas

için de ayrlmaz özellik olduunu bilmez. nsan eziyeti kendinden

uzaklatrdnda da, Haktan kendisine bir yükümlülük gelmez. Arya
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gider ve ksasta haddi aarsa ya da kendiliinden bir .saldrda bulunur-

sa, cezalandrlr. Fakat insan ancak insan olmas bakmndan haddi

aar. Bu durumda onun hayvanilik yönü, insanilik yönüyle yer dei-

tirmitir. Bu amadaki asl ise, asldan kaynaklanr, çünkü asl, zengin-

lik ve istina sahibidir. Onun hükmü nerede,
£nsanlar ve cinleri O’na

ibadet etsinler diye yaratt ayetinin hükmü nerede! Bu durum da,

Halk’tan, yani el-Gani isminden deil, Yaratan isminden kaynaklanr.

Hac veya umrenizden ‘Mahsur kalrsanz, imkân bulduunuz kurban ke-

sersiniz
5375

FASILÇNDE VASIL

Mahsur Kalmak '

Bilginler, ayette zikredilen hastalk veya düman nedeniyle ‘mah-

sur kalan’n durumu hakknda görü ayrlna dümütür: Acaba mah-

sur kalmak olarak ayette zikredilen ey, düman m yoksa hastalk ne-

deniyle mi mahsur kalmaktr? Bir ksm kastedilenin düman, bir ksm
hastalk nedeniyle mahsur kalmak olduunu söylemitir. Bir ksm ise,

hac veya umreden herhangi bir nedenle engellenen kimse olduunu

söylemitir ki, güçlü görü budur. Ayetin maksadn dikkate aldmda,

ben de bu kanaatteyim. Bilginlerin bu konudaki görü ayrlklarnn

nedeni dille ilgilidir. Çünkü ayette kelime ifal (ettirgen) babndan gel-

mitir. Bu kalp, hastalk mahsur etti anlamnda hasarahu’l-marazu ve-

ya ehsarahu’l-aduv eklinde kullanlr.

Düman nedeniyle mahsur kalmaya gelirsek, bilginlerin büyük

ksm, böyle bir insann mahsur kald gün ihramdan çkm olacam

söylemitir. Sevri ve Haan b. Salih öyle demitir: ‘Sadece kurban gü-

nü ihramdan çkar.
5 Ben birinci görüteyim. Söz konusu kii mahsur

kald gün ihramdan çkar. u var ki ben, mahsur kalma hakknda ay-

n görüü paylatm insanlarn düüncesine bir ey eklerim. O da, ih-

ramlmn ihrama girerken öyle demesidir: ‘hramdan çkacam yer,

hapsedildiim yerdir.
5 Bu durumda kurban gerekmez ve mahsur -kald-

yerde ihramdan çkar. Bunu veya bu anlamda bir ey dememise,
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kurban keser. Mahsur kald yerde ihramdan çkacan söyleyenlerin

bir ksm kurbann ona vacip olduunu söylemitir. Bunlar, hac veya

umrede art koup komaymza göre, kurbanm yeri (ve vakti) hak-

knda görü ayrlna dümütür. Baz bilginler, böyle birine kurban

dümeyeceini söylemitir. Nafile kurban varsa, ihramdan çktnda
onu keser. Benim görüüm budur.

Baz bilginler böyle birine kurban dümeyeceini söylemitir. Ya-

nnda gönüllü kurban getirmise, ihramdan çkt yerde onu keser.

Ben de gönüllü kurbann ihramdan çklan yerde kesilmesi gerektii

görüündeyim. Baz bilginler, kurbann ona farz olduunu, baz bilgin-

ler ise, küçükba hayvan kesmeyi art görmütür.

Baz bilginler, böyle birinin haccn yinelemesi gerekmediini söy-

lemitir. Ben de, yinelemede bir güçlük var ise, gönüllü hac ve umrede

bu görüteyim. Güçlük yok ise, hacc yinelemelidir. Farza gelirsek, yi-

nelemeden ölürse hac ondan düer. Allah daha önce yaptn farz ye-

rine sayar. Hatta ihrama girmek rüknünü yerine getirse veya sadece ni-

yet ve bunun için hazrlk yapsa bile, öldüü takdirde Allah haccn ka-

bul eder. Baz bilginler öyle demitir: Hac için ihrama girerse, umre

ve hac yapmas gerekir. Kran hacc yaparsa, hac ve iki umre yapmas

gerekir. Umre yapm ise, umresini kaza eder ve saçm ksaltmaz. Bu

görüü benimseyenlerin bir ksm ksaltmay tercih etmitir.

Baz bilginler, hastalk ve benzeri nedenlerle mahsur kalan kiinin

kaza etmesi gerektii hususunda bir icma’dan söz etmitir. Fakat bura-

da hangi icmadan söz edildiini bilmiyorum. Fakihler icma sözünü

kullandklarnda, bazen onu ilk tanmndan baka bir anlamda kullana-

bilir. Bu balamda onlar, icmay iki mezhebin veya dört mezhebin gö-

rü birlii anlamnda kullanabilir. Fakat buradaki icma, Kitap ve

mütevatir Sünnette hükmü bulunmad sürece, delil saylamaz.

Böylelikle bilginlerin bu meselede dütükleri görü ayrlklarn

zikrettik. imdilik gerek duymadmz hususlar ise brakyoruz. Tek-

rar yolumuza dönüp öyle deriz: ‘Mahsur kaldnzda’376 ayetinde keli-

me stilasi deil (hasare), ifal babndan olan ahsare eklinde getirilmi-

tir. Bu balamda bir fiilin yaplmasn ifade etmek üzere feale, baka

bir insanm zorlamasn anlatmak üzere ise efale kalb kullanr. Söz ge-

lii darabe zeydun amren (Zeyd Amr’a vurdu) kelimesini verebiliriz.
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Burada fiil Zeyd’e aittir. Birinin bakasn dövmeye zorladndan söz

edersek, edrabe amrun zeyden (Zeyd Amr’ dövdürdü) deriz. Dilde

hastalk halinde etken, ahsarahu’l-maraz (hastalk onu mahsur braka)

ve düman söz konusu olduunda ise hasarahu’l-adüv (düman mastr

braka) eklinde kullanlr. Böylece hastalk söz konusu olduunda ifal

bab, düman olduunda ise sülasi bab kullanlr. Kul lâhî fiillerin

kendisinde gözüktüü bir yerdir ve fiilin duyuda ondan meydana gei-

dii görülür ve bundan bakas mümkün deildir. Bu nedenle Ailah,

fiili kula nispet ettii gibi insanlar da fiili kula nispet eder. Halbuki

Hak kulu yapmaya zorlam, kul da onu yapmür. Burada yapmak ke-

limesi fiili kula ait yaparken zorlama kalb ise (ifal, ettirgen) onu Al-

lah’a ait yapar.

Baz bilginler fiildeki ettirgenlii dikkate alarak, mahsur kalan

kimseye kurban zorunlu tutmamtr. Çünkü asl olan, kuldan fiilin

meydana gelmeyiidir. Haklan onu zorlayp o fiilin meydana geldiini

dikkate alanlar ise, kurban vacip sayd. Bu nedenle bu meseleyi ayrnt-

l olarak açklayp öyle dedik: ‘Beni hapsettii yerde hramdan çkarm’

derse, hiç kukusuz kul, (hastalk veya düman nedeniyle) mahsur kal-

d yerde ihramdan çkm saylr ve kendisine kurban dümez. Bunu

söylemezse, terkin bir cezas olarak, kurban vacip olur. O halde yara-

tlm fiil, kula aittir, çünkü fiil, ie girime bakmndan kuldan ortaya

çkmnr ki, bu, gözle görülen bir olgudur. Yaratktan ortaya çkan fiil.

Hakka'da nispet edilir. Çünkü Hak kulu bu fiile zorlam böylelikle kul

Hale için bir araç haline gelmitir, Araç ise, fiili yapandr. Böylece fiil,

göz vc akla göre, aletten bakasna nispet edilir. Söz gelii Zeyd dö-

vendir. Dövme iini yapan ve bu fiilin kendisinden gözüktüü ey ise,

krbaçtr. Kullarn fiilleri de böyledir. Onlar, Hakkn karsnda maran-

goza, ya da oymacya veya terziye ait araca benzer. Bu kadaryla ceza

ve yükümlülük, aracn bir ihtiyar bulunduu için, ortaya çkar.

Meselenin anlalmayndaki esas neden, insan etkisi altna alan

gaflettir. Bu, son derece kapal ve ince bir meseledir. Aldn fiili yaratl-

m kuldan olumsuzlayaca bir delili olamayaca gibi ari de bu ko-

nuda tevile kapal bir nas getirmedi. Öyleyse yaratklarn fiilleri Halt ta-

rafldan takdir edilmi, sebepleri ise asl bakmndan Allah tarafndan

var edildi. Kulun bu fiillerde ‘yaratma’ etkisi yoktur. Bu fiilleri külün

izhar etmesi veya onun vastasyla ortaya çkmalar bakmndan ise, ku-
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lun bir etkisinden söz edilebilir. Bir eyi yapmay bildii halde, yapar-

ken araç elvermedii için bozuk bir ekilde yapana ‘unu öyle yanl

yapt’ denilir. Veya kendisine ‘sen bu ii bildiin halde niçin bunu böy-

le kötü yaptn’ diye sorulur. O da öyle yant verir: ‘Araç bildiimi or-

taya çkartmaya yardmc olmad.’ Yaplan ey ise öyle der: ‘Bir eksik-

lik yok.’ Eksikliin olmay, yapann kast bakmndan deil, yaplan

eyin d varlnn ortaya çkmasna göredir. Yaplm eydeki sanat

bakmndan, hiçbir ey bozuk deildir. Yapm nesnesi söz konusu ol-

duunda ise -sanat kötü uygulanmsa- sanatçnn iradesi ile yapm eyi

birbirinden farkldr.

Sani (yapan) Yaratc ise, yaratmasnda herhangi bir bozukluk

yoktur, çünkü iradenin ilgisinde bir eksiklik olamayaca için her ey
amaçldr. O halde gerçekleen ve gerçeklemeyen her ey, iradelidir.

Allah bir arazn yaratlmasn irade edip arazn kendisinde bulunaca

yeri yaratmak istememi olabilir. Bu durumda o yer var olmadkça, bu

arazn yaratlmas mümkün deildir. Dolaysyla arazn varlnn ola-

bilmesi için yerin bulunmas zorunludur. Arazn varh ise seçimli ol-

duu gibi yerin var olmas ihtiyarî olmamakszn yaratlmtr. Yarat-

mann ise, zorunlu olmas mümkün deildir, çünkü bu arazn var ol-

mas gereklidir. O halde oluun zorunluluu, bu gerçek ve kesin ihtiya-

rn olmaynn hakikatinden kaynaklanr. Bunu bil!

Hakikatleri yönünden ileri anlamazsan, âlemin Hakkn suretine

göre ortaya çktm da bilemezsin. Alemdeki bütün hakikarier ilâh

hakikatlerle irtibatldr. Bu, anlalmas güç bir meseledir. Üzerinde,

kef ve aklla ortadan kalkamayacak pek çok perde vardr. Öyleyse i,

Haklan yaratlma ve yaratn Hakka etkisi arasnda döner durur. Al-

lah Teala öyle der: ‘Bana dua ettiinde, dua endin duasna karlk veri-

rim .’377 Baka bir ayette ise ‘Çünkü onlar Allah'a öfkelendirecek eye uydu-

lar
7378

denilir. Öyleyse, devenin, yani Salih’in devesinin bir içim hakk

vardr. Onun içme hakk, belli bir gün deildir. Bu, akll bir toplulua

verilmi örnektir. Her birimizin ise, belli bir makam vardr. Snrlama

varl kuatr. Her varlk bir ekilde snrlanmtr. Allah ise, snrla-

namaz.

Kukusuz sana kefin ve teorik akln kantnn ortadan kaldrama-

yaca bir hususu açkladm. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr."379
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FASIL ÇNDE VASIL

Harem’de ve hram’da Av ÖJdiirenin Hükümleri

Daha önce, avlanmann hükmünden ksaca söz etmitik. Burada

ise, avlanmadan deil, Harem’de veya Hil’de av öldürmenin hükmün-

den söz edeceiz. Çünkü Allah ‘ihraml iken av öldürmeyiniz,m buyu-

rur. Bu ayet, muhkem bir ayettir. Bilginler, kendi anlaylarna göre,

ayetin ayrntlarnda görü ayrlna dümütür. Konulardan birisi, va-

cip olan eyin onun bedeli mi, yoksa misli mi olduudur? Baz bilgin-

ler, bu durumda kiinin yerine getirmesi gereken eyin avn misli oldu-

unu söylemitir. Baz bilginler ise, kymet veya misil konusunda ser-

best olduunu söylemitir.

Av öldürmek, av için ehadettir. Çünkü o, rzldanan bir canldr

ve Allah yolunda hak yere olmakszn had alarak öldürüldü. Allah’n

yolu, O’nun haremidir. Harem, hareme girenin nitelii ve yeridir.

Haddin ald bu av, ya bu iki nitelikle veya onlardan birisiyle olabi-

lir. Onu ihraml iken veya Harem bölgesinde kastl olarak öldüren

kimse haddi amtr. hraml iken veya Harem’de av kastl öldüren

insan, zulüm yapm demektir. Böylelikle av öldürme istei, kendisin-

de bilfiil bulunmasa bile, öldürene döner. ‘Size kim hakszlk yaparsa

hakszlk yapld gibi ona karlk verin.’
381 Av öldürülmütür, ölü deil-

dir. Öldüren ise, öldürülmü deil ölüdür. Yükümlü ölü budr. Sorgu

esnasuda kabrindeki ölüden cevap istenilecek, halbuki onu ölü diye ni-

telemitir. te bu, manevi ölümdür. Böylelikle (av öldüren insan) bir

karlk olarak
c

Bir deve öldürmüse, Kabe’de bir kurban keser.’
cYa da

yoksullan yedirecek veya bunun karlnda yapt iin vebalini tatsn

diye oruç kefareti tutacaktr.’ Nitekim ölü de kabrinde azap görecektir.

Böyle bir fiille dönen kimseden Allah intikam alr. Bu intikam, söz ge-

lii cezann yenilenmesi olabilir, çünkü yapt bir vebaldir ve vebal in-

tikam dernektir. Ya da, ondan dünyada bu belirli vebal düer. Allah ise,

kendisini snam olduu bir musibetle dünyada veya ahirette -yeri be-

lirlememitir- ondan intikamn alr.

Bilmelisin ki, ancak ehline ihsan edilen ve gayret hâzinelerinde ko-

runan srl ilimlerden her bilgi, Harem konusunda saklanan ava benzer.
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Hz. Peygamber söz konusu bilgiler hakknda ‘Hikmeti ehil olmayana

vermeyin, hikmete yazk edersiniz’ buyurur. Bu av. Harem korusunda

veya ihramlyken veya her ikisinde birlikte bulunabilir. Onu öldürdü-

ünde -ki o bilginin ehli olmayana verilip deerinin bilinmeyip o kii-

nin nezdinde ölmesidir- yükümlülük kendine döner. Böylelikle, bu bil-

giden dolay (ceza olarak söz gelii) tekfir edilir veya zndk saylr. te
bu, cezann ta kendisidir, iki adil kii -Kitap ve Sünnet- bu konuda hü-

küm vermitir. Bir ceza olduunda, söz gelii, kadrini bilmeyen cahilde

bulunan hikmet soruturulur. Böylelikle onun için hikmetin deeri or-

taya çkar ve kalbi onunla canlanr. Bu durumda, bu ahsta bulunan ve

bilginin zayi olmasnn nedeni olan bilgisizlik kastl olarak öldürülür.

Cezann ve vebalin tarz ise, cahildeki bilgisizlik hikmetinin yasak ol-

masyd. Böylece cahil, onu kötülenmi ve yasaklanm, Allah’a s-
nlm bir nitelik olarak görür. Allah öyle buyurur:

c

Cahillerden olmak-

tan Allah’a snrm .'m Böylccc gerçekte kemal olan bir ey, haram ol-

du. Çünkü bilgisizlik, cahillerin varlklarnda saklanm srlardandr.

Onlarn korunmas ise, âlemin onlardan uzaklamasdr. Adeta onlar,

kendi hakikatlerinden uzaklamtr. Bilgisizlikten uzak duranlar ise,

ona düer. Çünkü onlar anlam olsalard, cehalede bilgisizlikten uzak-

lamlardr. Onlarn bilgisizliklerini kendiliklerindeki hükmü, bilgisiz-

lerin bilgisizliinden büyüktür. Onlar, Allah'n u sözünü iyice anla-

mamtr: c
Cahillerden olma .’3* 3 Böylece onun nezdinde kesinkmi bili-

nen bir eyden uzak durmutur. Bilgisizlii bilmeseydi, neyin ona ya-

saklandn da bilemeyecekti. Bunu örendiinde ise, onunla nitelen-

mi olurdu. Bilgisizlik zevk olmad takdirde örenilemez, o da, zevk

ilimlerinden biridir.

Dikkat ediniz! Sûfiler, Allah’ bilmenin O’nu bilmemek olduunu

söylemitir. Allah cahil hakknda öyle der:
c

Bu onlarn bilgiden ulaaca

eydir .’
3*4 Allah bilgisizlii, anlayan için, bilgi diye isimlendirdi. Bilgi-,

sizlik kula ait gerçek ve var olan bir niteliktir. nsan bu nitelikten' uzak-

larsa, knanr, onda kalrsa övülür. Çünkü Allah’tan ancak O’nun nez-

dinde bulunan ve tükenen ey -çünkü O’nun nezdindedir- örenilir. ‘O

Odur’ olan ise tükenmez. ‘O O’dur’ ise, bilgisizliin ta kendisi (çünkü

hiçbir ekilde bilinemez), O’nun. nezdinde bulunan ise bilgidir. O, de-

lalet, delil ve detil olandr. Öyleyse bilmemek, Allah’ bilmenin ta ken-

disidir.
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Allah’ bilmek, bilmenin olurnsuzlanmasdr

ispat ise, unutmayla nitelenenin niteliidir.

Öyleyse bilgi, hakikat bir olduu için, bilgisizlik

Bilgisizlik, Allah bilinmezlik mertebesinde bulunduu için bilgidir.

Altm sekizinci ksm sona erdi, onu altm dokuzuncu ksm
kp edecektir.



[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
ALTMI DOKUZUNCU KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah'n Adyla

FASIL ÇNDE VASIL

Bilginlerin Harem’de veya hrami ken Av Öldürene

Verilen Cezann Sral Olup Olmad Hakkndaki

Görü Ayrlklar?

Ayet udur: ‘Onun cezas, öldürdüünün mislidir.’
39* Bilginler, bu

konuda görü ayrlna dümütür: Bu ceza sral mdr, deil midir?

Baz bilginler, sral olduu görüündedir. Onlara göre önce misil, bu-

lunmazsa yoksul yedirilir, o da olmazsa oruç tutulur. Acaba ayet ser-

best mi brakmtr? Baz bilginler, bu görütedir. ki hakim, cezann

bulunduu konuda serbest hareket edebilir. Ben de o görüteyim.

Çünkü ayette geçen ‘veya’ kelimesi bunu büdirir. ari sralamay irade

etseydi, daha önceki ayetlerde olduu gibi, bunu açklar ve açkça belir-

tirdi.

Bu meseledeki görüümüz, bazlarnn zannettii gibi, (yabanî)

devede bir deve, ceylanda bir koyun, yaban srnda evcil bir inek

kurban deildir. Her eyde o eyin bir misli ödenir. Av deve ise, ih-

ramdan çkm bir insann Hil bölgesinde avlad bir deve satn alnr.

Ayn ekilde, avlanmas ve yenilmesi helal olan ku, dört ayakl av diye

isimlendirilen her eyde bu husus geçerlidir.

‘Ya da bir yoksul yedirir.’ Bana göre bunun snr, bu bedele denk

olan eyin deerine baklmasdr. Onun kymetiyle yemek satn alr ve



430 Fütûhât- Mekkiyye 5

yoksullara yedirir. 'Ya da, onun oruç olarak karldr.’ Burada, kur-

ban, yedirme ve orucu kendinde toplayan bu kefarete benzeyen en ya-

kn kefarete baklr. Bu noktada çektii eziyet nedeniyle ihramlyken

ban tra edenden bakasn bulamadk. Bu nedenle onun fidyesi sa-

daka, oruç veya kurbandr. ari, zikredilen üç eyi av öldürenin kefare-

tinde de zikretti. ari yedirmede alt yoksulu belirtti. Her yoksul için

yarm ölçü vardr ve orucu da üç gün saymtr. Böylelikle her ölçek

için bir gün belirledi. Biz kymete bakarz: Kymet bir veya daha az öl-

çee ularsa, bir gün tutmak gerekir, çünkü oruç bölünemez. Kymet
bir ölçek veya daha fazlasna veya birden fazla olduunda ise, iki gün

tutulur. Böylelikle kymetin deerine göre oruç hesaplanr. Burada

kymet sözüyle öldürülenin kymetini kastediyoruz. Kii bu bedelle

yemek satn alr ve yoksulu yedirir.

Oruç daha önce de dile getirdiimiz gibi, satn alnarak elde edilen

yemee yüklem yapld. O halde o misil veya mislin kymetiyle yedirme

veya oruç arasnda serbesttir. Bu durum, öldürülen eyin pahas veya

kendisi karlndaki yemee göre yaplr. Yemein yenilmesi, besle-

nenin hayatnn sürekliliini salama amac tar. Hacda haddi aan kii

ise, bir cam öldürmü ve bir hayat yok etmitir. Bunun karlnda
ise, onu telafi etmi vc hayatn baki kalmasn salayan bir neden vas-

tasyla kefaret ödemitir. Böylelikle o, misilden veya yemekten ortaya

çkan beslenmeyle onun beka zamannda kendisine hayat vermitir.

(Av öldürme nedeniyle bilginlerin oruçla ilgili görülerinin Bâtnî

yorumuna gelirsek).Oruca gelirsek, oruç rabbani bir niteliktir. Böyle-

likle misil ile ya da yedirerek kefaret ödemeyen kimse, oruç tutmayla

yükümlüdür. Direnirse, yükümlülükten çkar. Böylece av öldüren kii,

onda zorlanmaz ve hiç bir eyle yükümlü tutulmaz. Böyle düünen

kimse öyle demitir:
cO nedir? Der ki ‘Oruçtur ve o bana aittir. Ben

snrlanmam. Sen de benim niteliimle nitelen ki, sana engel konula-

mayacak bir konumda olasn. Oruç tuttuunda oruç bana, açlk sana

aittir. Öyleyse oruçta seninle ilgili olan açlk -ki bana ait deildir- kefa-

rettir. Açlk, canlnn hayatn orradan kaldran nedenlerden biridir.

Böylece, canlnn hayatm ortadan kaldran öldürme sebebine benzer.

Senin hayatn bu açla ramen devam eder. Çünkü o oruç açldr ve

oruç benim niteliimdir. Bu açlk ezeli hayat etkilemez. Bu nedenle

oruçlu, kendisini yok edecek bir oruç tutmaz.
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Hak eyay yok etmez: Onlar giderir, çünkü o, faildir ve fail ‘bir

ey yapandr.’
cLa-ey (yok)’ olan metili olamaz. Dolaysyla Allah e-

yay bir yerden götürse bile, onlarn baka bir yerde varl vardr.

Çünkü olu -ki birleme ve ayrma ondan meydana gelir- varlklarn

yolduuna delalet etmez. Öyleyse ölüm, bir yok edi deil, bir gider-

medir. Çünkü ölüm, dünyadan ahirete -ki balangc berzahur- bir in-

tikaldir. Giderme, Hakkn bir niteliidir, fakat onun nitelii deildir.

Allah öyle buyurur; ‘Dilerse sizi giderir, ey insanlar ve sizden hayrlsn

getirir .

m6 Burada Allah, ‘sizi yok eder’ demedi. Bu nedenle Allah, oruç

açln nefsi yok eden bir açlk yapmad. Bununla beraber o, yok etme

deil, bir gidermedir, çünkü bu varln yok edilmesi doru deildir.

Çünkü varlkla nitelenen kimse, mazharlarda zuhur eden Haktr. Öy-

leyse yoklua hiçbir ey katlmaz. Çünkü Allah eklediinde bir eye ‘ol

der, o da-olur.’38

7

iradesi söz söyleyenin varlna baktm

Hani eyaya yöneldiinde ol der de o da olur ya.

Gözüm onun oluumunu tam kavradnda .

Sanki ayndr O’nun, bakas deildir.

Canm sana feda! Bilmediin bir bilgiyi ören

En zor eyin nasl kolaylatna bak!

Bilgi insann ulaabilecei en üst niteliktir

Bilginin sahibi (yanltan) korunmu ve sakmlmtr

Var olursa var olur ve giderse onunla gider.

Hal ve mal yok olur gider.

Bunu düzenleyen O’ndan bakas deildir

Dedim ki: Var olan her eydedir O

Varlklardaki tecelli olmasayd

Zuhur etmezdi var olanlarn ve olacaklarn nitelikleri.

Bu nedenle sonu olmayan Dehr diye isimlendirildi

Ba da yoktur, oluun ekli ise O’ndan meydana gelir
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FASIL ÇNDE VASIL

Avm Yoksa Misli mi Kymetlendirilir

Bu konudaki görüümüz, mislin kymetlendirilmesidir. Baz bil-

ginler -avn kymetlendirileceim söylemiken bir ksm mislin kymet-

lendirilecein i söylemitir ki, bu bizim de görüümüzdür. Mislin ma-

hiyeti hususunda da bizden farkl görü ileri sürülmütür. Ayn ekilde

bilginler, yemek karlnda orucun saptanmasnda da görü ayrlna

dümütür. Bir grup her ölçek için bir gün, bir ksm ise her iki ölçek

için bir gün demitir.

FASIL ÇNDE VASIL

Yanllkla Avn Öldürülmesi

Bu konuda da görü ayrl vardr. Baz bilginler, bu davrann

cezas vardr demiken bir ksm bu nedenle bir ceza gerekmediini

söylemitir ki, ben de bu görüteyim. öyle denilebilir: Hata Allah’n

(yarat) öldürmesidir ve Allah üzerinde hüküm verilemez. Hatayla

öldürülen ey, Allah’a göre öldürmenin amacyken bize göre hatayla-

öldürmedir, çünkü öldürme, bizim elimizle gerçeklemitir. Öldürülen

ise, kastl olarak öldürülmütür. Baka bir ifadeyle, (Allah bakmn-
dan) öldürmede amaçldr, (insanlar bakmndan ise) öldürme kastl

deildir.

Hata ile öldürüleni, öldürenin mazharnda gözükmesi yönünden

Allah’n öldürdüünü dikkate alan kimse, cezay art görmez. Çünkü

öldürme fiilinin kendisinde ortaya çkt varlk, öldürene ‘ceza ver-

memek’ eklinde bir hüküm vermitir. Çünkü o, öldürmeye kast etmi-

tir. Bazlar ise, gözüken varlk perdesinin ardnda onun öldüren oldu-

unu söylemitir. Fakat onu (kastl olarak) gerçekletirmemi ve öl-

dürme fiili, varlkta ancak zuhur edenin eliyle ortaya çkmtr. Böyle
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düünen bilginler, cezay art görür. Çünkü hüküm zuhur ettii yere

aittir. Kast ise gizlidir ve biz ona göre Allah’a ibadet etmeyiz.

Öldüren insan, kastsz olarak öldürdüünü bilirse ve eriatn zâhi-

ri ona iki hakimle cezay bir telafi olarak zorunlu klarsa, söz konusu

ceza, onun adna nafile sadakadr. Bu, hüküm verende bilinmeyen bir

asla göre dini zorunlulukla verilmitir. Böylece av öldüren insan için

gönüllü ve vacip hükmü birleir. Bu nedenle, gönüllü ve vacip ibadetin

kendisinden düürdüü ey ondan düer. Bunu dikkate almayan kimse

ise, yükümlülüü olmakszn devam eder.

FASIL ÇNDE VASIL

Bilginlerin Av Ortaklaa Öldüren hraml Bir Gurubun
Durumu Hakkndaki Görü Ayrlklar

Bilginler ihraml grup bir av öldürdüünde ne olaca hakknda

örü ayrlna dümütür: Bir ksm hepsine ceza dütüünü söylemi-

ken bir ksm hepsine toplam bir ceza dütüünü söylemitir. Benim

görüüm udur: Ortaklardan her biri maktule vurduunu bilirse, her-

kese bir ceza düer. Öldürmeksizin onu yaralayana ise ceza dümez.

Yaralayan, yasaklanan bir ite eziyete kalkt için günahkardr.

Topluluk (bâtn yorumda) insann yükümlü sekiz azasyla günah

ilemesine benzer. Böyle bir durumda, her organa o organ yönünden

bir tövbe gerekir. Tövbeyi tövbe edilen fiil yönünden deil, kendisine

tövbe edilen (Hak) yönünden dikkate alan kimse, tek ceza gerektiini

söyler. Baz bilginler ise, av öldüren ihramllar ile Harem’de av öldü-

ren ihramszlan ayrt etmitir. hramllarn her birine bir ecza gerekir-

ken ihramszlara tek cezay yeterli görmütür.
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FASIL ÇNDE VASIL

ki Hakimden Biri Av Öldürürse

Baz bilginler bunun caiz olmayacan söylemiken bazlar caiz

saymtr. Allah’tan baka fail olmadn bilen -ki hüküm sahibi ve fail

O’dur- kimseler bunu caiz görür. Fiili mahlûka ait sayanlar, caiz say-

maz. Ben ilk görüteyim. kinci görü ise, onu söyleyenin inandn-

dan farkl bir ekilde kabul edilir.

FASIL ÇNDE VASIL

Bilginlerin Yedirme Yeri Halckndaki Görü Ayrlklar

Bilginlerin bir ksm, yemek varsa, avm öldürüldüü yerde yedir-

menin gerektiini söylemitir, yemek yoksa en yakn yerde yemek ye-

dirilir. Baz bilginler ise, her nerede olursa yeterli olacan söylemitir

ki, ben de bu görüteyim. Çünkü Allah bir yer belirtmemitir. Baz

bilginler ise, Mekkeli yoksullara yemek yedirmenin art olduunu söy-

lemitir.

nsann kblesi Allah ise yedirmeyi belirli bir yere tahsis etmez;

kblesi Kabe ise bir yer belirler.

FASIL ÎÇNDE VASIL

Bilginlerin Harem Bölgesinde Av Öldürme ile HiPdeki

Görü Ayrlklar

Bilginler ihraml bir av öldürdüünde ceza ödemek zorunda oldu-

unda görü birliindedir. Bir ksm, ona ceza dütüünü söylemitir.
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Bir ksm ise, yükümlülüü olmadn söylemitir ki ben de bu görü-

teyim.

FASIL ÇNDE VASIL

Av Öldüren ve Yiyenin Durumu

Baz bilginler, böyle birine bir kefaret dütüünü söylemitir ki,

ben de bu görüteyim. Baz bilginler ise iki kefaret gerektiini söyle-

mitir ki, Atâ bu görütedir. Bana göre, bu görüün de hakl bir yönü

vardr. Çünkü eriat bunu dikkate almtr. Dolaysyla onun yenilmesi,

ancak bir ey ile ona yardm etmeyen için geçerlidir. Onu öldürene ise

daha da yasaktr. Çünkü onu yemek, öldürene haram olduu gibi av-

lanmas ve öldürülmesi de haramd. Bunlarn üçü de haramdr: Av-

lanma, öldürme ve yemek.

Av etini yiyen kimse, kendisi adna komu demektir. Nefsinin

üzerindeki bir hakk ise, ona ancak hakknn bulunup bakasnn hak-

knn olmad bir eyi yedirmesidir. Bakasnn hakknn olduu bir

eyi yedirirse kendisine zulmetmitir ve bu nedenle kendisine zulüm

yapmasnn karlnda cezalandrlr.

FASIL ÇNDE VASIL

Eziyetin Cezas

Bilginler, onun zorunlu olarak eziyeti ortadan kaldrana vacip ol-

duunu söylemitir. Bu ise, Allah'a ve eziyet edenlere lanet etmenin

zorunluluudur. Bu nedenle, ihramlya saygnn gerei olarak, eziyeti

uzaklatrmak vaciptir. Kefaret de ihramn gerei olarak vaciptir. Allah

hakknda yaramayan ekilde konumak bir eziyettir. Bu nedenle Hak-

ka saygnn gerei olarak onun ortadan kaldrlmas gerekir. Allah’tan



43^ Fütûhât- Mekkiyye 5

baka fail yokar ve bu nedenle kefaret (örtmek) vaciptir. Bu ise, nispe-

ti örtmektir. Böyle bir fiil Allah’a izafe edilmeyerek ‘örtülür.’ Bütün ke-

faretler, her nerede gerçekleirse gerçeklesin, bir örtmedir.

Bilginler, zorunluluk yokken eziyeti ortadan kaldrana hakknda

görü ayrlna dümütür. Bazlar bu kiinin de belirlenmi fidyeyi

ödemesi gerektiini söylemitir ki bazlar onun kan borcu olduunu

söylemitir ki ben dc bu görüteyim. Çünkü o kendisine eziyet etme-

mitir. Baka bir ifadeyle o, bu konuda ac duymamtr. Bu nedenle

ari eziyetin yerini onu hisseden ba yapm ve saç yapmamtr, Öy-

leyse tra zorunlu klan bir neden yoktur.

nsan Allah’n suretine göre yaratld için, kendisine inayetin bir

gerei olarak, bu ba nedeniyle eziyeti kendisinden uzaklatrmas va-

ciptir. Ayn zamanda, Allah’n yapmasn emrettii ya da mubah kld
konuda kefaret vaciptir. Bunun amac, hissedilen ac nedeniyle Allah’n

zikrinden uzak kalmamaktr. Hac ise, ancak Allah’ zikretmek için em-

redildi. Böylelikle kefaret eziyete dayanmayaca için vaciptir. Bu

noktada surete hakkn vermek gerekir. Bir rivayette Allah’tan daha çok

eziyete katlanan yoktur denilir ve bu nedenle de Allah es-Sabur diye

isimlendirildii gibi gücü yettii halde cezalandrmad için el-Halim

diye isimlendirildi.

FASIL ÇNDE VASIL

Bilginlerin Eziyeti Uzaklatran Kiiye Düen Fidye

Hakkndaki Görü Ayrlklar: Kast ve Unutmann
Bundaki Etkisi.

Baz bilginler bu ikisinin bir olduunu, bazlar ise unutana fidye

dümediini söylemitir ki, ben de bu görüteyim. Unutan, ihraml ol-

duunu unutan kimsedir. Her ikisi de, eziyeti gidermede kastl hare-

ket eder. Fidye zorda kalana vacip olduunu göre -ki o ihraml oldu-

unu hatrlad halde eziyeti ortadan kaldrmak üzere bunu kastla ya-

pandr- unutana daha da vaciptir. Çünkü ona, ihrama özgü zikir emre-
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dildi. hram unuttuunda ise, ihramlya ait zikri yapmamtr. Böyiece

eziyeti gidermek ile ihram unutmak, onda bir araya gelir ve kefaret

öncelikle vacip olur.

Bu bölümün ve bu ibadet fiillerinin dayana, fillerin izafisini bil-

mektir. Acaba bu fiiller Allah’a m, yoksa kullara m yoksa her ikisine

birden mi izafe edilir? Çünkü fiillerin varlklar gerçekken nispederi

gerçek deildir. Bu noktada bir görü söyleyelim: Onu iyice inceler ve

insafla baktnda, onu anlar ve kendisine yaklarsn. Çünkü ben, ay-

rntl açklyorum ve gerçei kendiliindeki haliyle dile getirmiyorum,

Böyle dile getirmek, bir takm zararlara ve insanlarn çelikiye düme-

sine yol açard. Görü ayrl, benim sözüm nedeniyle ortadan kalk-

maz. Öyleyse onu genel için belirsiz brakmak daha yerindedir. Bizim

bilgin adamlarmz, bu konudaki imay anlar. Allah öyle demitir: ‘Al-

lah halk (âlem) Hak ile yaratt.’ nsanlar yaratmada vasta olan Hakka

dair bir takm sözler söylemi, kimse onun mahiyetini açklamamtr,

u var ki onlar yoruma açk bir takm hususlara iaret etmitir.

Yaratmada vasta olan Hak ve yaratlm âlem, ild gerçek eydir.

Onlar, herkese göre iki eydir. u var ki o ikisi, heba cevheriyle surete

benzer. Sûfilere göre fiiller, suretten meydana gelir. Fakat kimdir bu

suret? kimdir? Alem midir, alemin kendisiyle yaratld Halt mdr?
Allah Teala onunla ilgili öyle demitir: ‘Biz o ikisini Hak ile yarattk ,’388

Baka bir ayette ise
‘Hak ile onu indirdik ve Hak ile indf389 demitir. Ya-

ratmada vasta olan Hakkn âlemin suretlerini var eden olduunu dü-

ünen kimse -ki âlemin suretleri onda farkllklarna göre suretlerin ve-

risine göre ortaya çkar- fiilleri halk ile ilikilendirir. Mümkün varlklar

-ki onlar âlemdir- Heba cevheri olduunu ve onun yaratmada vasta

olan Haklan bu âlemdeki sureti olduunu söyleyenler de vardr. Suret-

lerin ekilleri ise, âlemdeki varlklarn deimesi nedeniyle deitii gibi

onlara verilen adlar da deiir. Nitekim lâhî isimler dc âlemdeki etkile-

rinin deimesi nedeniyle Hakka nispet edilir. Öyleyse bunu dikkate

alan kimse, bu suret nedeniyle onlar Allah’a nispet eder.

Suretin ancak Heba cevherinde zuhur ettiini düünenler de var-

dr. Onlara göre heba cevheri için varlk, ancak suretin bulunmasyla

meydana gelebilir. Suret ancak heba cevheriyle bilinebilecei gibi heba

cevheri de suret ile var olabilir. Böyle düünen kimse, fiilleri bir yön-
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den Allah’a, bir yönden kullara nispet eder. Fiillerden güzellik ve öv-

güyle ilgili olanlar Hakka, çirkin ve kötü fiilleri ise kullara nispet eder.

Bunun nedeni, (fiillerde Hak ile âlem arasndaki) akli ortaklk, bilgide

o ikisinden her birisine dayanmann ve varln kemalinin her ikisine

birden bal olmasnn zorunluluudur. Kukusuz seni bilgi yoluna at-

tk!

Attnda sen atmadn, fakat Allah att’
390

ayeti bu balamda yorum-

lanr. Allah bu ayette ‘atma’ fiilini kendisinden olumsuzlad kimseye

sonra yine atma fiilini nispet etmitir. Allah bu ayette bu mesele hak-

knda dile getirdiimiz düüncemizi belirtmitir.
‘

Allah hakk söyler™'

-ki bu onun sözüdür ve ‘doru yola ulatrr .'m Yani üzerinde yürüyelim

diye yolunu bize açklar. ‘Her canlnn perçeminden tutmutur. Rabbim

dosdoru yol üzerindedir™3 Öyleyse biz, Allah’a hamd olsun, doru yol

üzerinde yürürüz. Böylelikle Allah bu ayet ile alemdeki varlklarn He-

ba cevheri olduunu ortaya koymunr. u var ki o, suretin varlyla

meydana gelebilir. Ayn ekilde alemdeki varlklar da ancak Hakkn on-

larda zuhur etmesiyle varlk özellii kazanr. Yaratmada vasta olan

Hak, onlar için suret gibidir.

Bütün fiillerin suretten ortaya çkm olduunu zannedenler var-

dr. te bu ‘Allah att™" ifadesinin anlamdr. Hak, amellerin kendisin-

den göründüü suretin kendisidir. Öyleyse belirttiimiz eyi iyice ö-
ren! Çünkü Allah’n bu ayette açkladndan daha açk ifade olmad
gibi biz de bu açklamada ayrntl olarak bu meseleyi belirttik. ‘Allah

dilediini doru yola ulatrr.’39* Bu yol, Allah’n ve Rabbin üzerinde bu-

lunduu yoldur. Bu yol ‘te benim doru yolum’396 ayetinde hakikate iza-

fe edilen yoldur. Her yolun bakasna ait olmayan bir hükmü vardr.

Bunu anla! Ve’s-selam!
‘

Kendisine nimet verilenlerin yolu’
397 eriattr.
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FASILÇNDE VASIL

Bilginlerin Yedirme ve Orucun Vakti Hususundaki

Görü Ayrlklar

Bilginler yedirmenin vakti ve yedirme hususunda görü ayrlna
dümütür. Çounluu alt yoksulun yedirilmesi gerektiini, bir ksm
on yoksul gerektiini söylemitir. Oruç ise, on gündür. Bilginler, yok-

sullara verilecek yemein miktar hakknda da görü ayrlna dümü-
tür. Bir ksm. Peygamberin yoksula ayrd ölçekle iki ölçek olduu-

nu; bir ksm ise buday, hurma, arpadan farkl ölçüler belirlemitir.

Trnaklarn kesilmesine gelirsek, baz bilginler burada bir eyin ge-

rekmediini söylemitir. Bu bölümün yan konular son derece fazladr.

Alt yoksulu kabul eden kimse, rzk yedirmeyle ilgili ilâh nitelikleri

dikkate almtr. Biz bunlar alt ilâh nitelikten meydana gelen yedi

kev (âleme ait) nitelik olduunu gördük. Öyleyse ilâh niteliklere ait

hüküm, ayn zamanda kevnî niteliklere de aittir. Onlarn yedirilmesi

ise, haldkaderinin bekasnn gereidir. Çünkü onlar için bu, doal be-

denler için beslenme gibidir. Bu balamda söz gelii bilinen ey, bilgi

için yemektir ve bilgi ona iliir. Ayn ekilde irade, kudret, kelam ve

duyma nitelikleri de böyledir (irade edilen, kudret getirilen, söylenen

ve duyulan eyler onlar için besindir). Hayat nitelii ise bu konuyla il-

gili deildir. Hayat, son tahlilde sadece bir arttr ve baka bir bahistir.

Mertebe iki tür olduu için (alt nitelik) on iki olmutur: Bu ise,

iki mertebeyi içeren yaln saylarn isimlerinin sonudur. Çünkü say bu

iki mertebeye dahildir. Bu nedenle Allah ile ilikilendirilen isimler ve

niteliklerin çokluu dile getirildi. Saymn alemdeki hükmüne gelirsek,

kimse bunu inkar edemez. Nitekim on iki, ayn zamanda fiil ölçüsünün

de bittii yerdir. Bu ölçü, yüz seksen dereceden bileiktir ki hükmünü
daha sonra açklayacaz.

Fiilin isimlerdeki ölçüleri ise, on iki vezindir. Her vezin, dierinin

talep ettii eyi ister. Bunlar, bu sayyla snrldr. Ayn ekilde, say

isimleri de on ikiyle snrldr. Bunlardan fiili sükun yapanlar üçtür: Üç
tanesi fetha, üç tanesi ötre, üç tanesi de kesre yapar. Sükun fa’lun,

küflün, hind gibi isimlerdir. Fethal olanlar ise, cemel, fual, ineb gibi
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isimlerdir. Ötreli olanlar ise, unuk, ful gibi isimlerdir. Bu ifadenin dil-

de bir ad yoktur, fakat konunun uzmanlar ise, Araplarn kesreden öt-

reye çkmada güçlük çektiklerini söyleyerek sebep bulmulardr. Bu

konudaki görüleri, kolaylatrma ilkesine dayanr. Bu sebeplendirme,

bana göre, dikkate deer bir ey deildir. Biz bu meseleyi kitabn ilk

bölümünde açklamtk. Biz Araplarn ful vezninde kullandklar ke-

limeyle karlatk, fakat onu imdilik zikretmeyeceim. Fakat o istisnai

bir ivedir. Orta harfi kesreli olanlar ise, feil, ketif gibi kelimelerdir.

Fuil kalbnda ise düil kelimesi vardr ki, bu Araplarn kendisini bildii

düvi ismidir.

Allah âlemdeki hikmetini, Araplarn sözün ölçülerinde bu üç harfi

almasn gerektirerek uygulamtr. Bu harfler, Fe, Ayn ve Lam’dr.

Bunlarn yaratlta üç mertebesi vardr. Böylelikle, her mertebeden bir

harf almtr. Fe harfini dudak harflerinden almtr. Buras, mülk ve

ehadet âlemidir. Ayn harfini ise, boaz harflerinden almtr. Oras

ise, melekût ve gayb âlemidir. Lam harfini ortadan almlardr. Buras

ise, berzah ve ceberut âlemidir. Bu âlem, ibaresi olan ve sözde kullan-

lan harflerdendir. Bu harflerin toplam -ki onlarn sözün ölçülerinde

asl yapmlardr- yüz seksendir. Bu ise, zahir felein ortasdr. Bu fe-

lek, sürekli yaratlta etkindir. Onun görünmeyen yarmnn ise ancak

ortaya çkt yerde etkisi olabilir.

Bunun nedeni udur: Yldzlarn nlarnn ualar, unsurdan olu-

an bir yere ular. Buras, onlarn nlarnn vurduu yerdir. Unsurlar,

olumay kabul edicidir. Bu nlar kendilerine ulatnda orada hzl

bir kokuma balar, çünkü nlarda scaklk bulunduu gibi su ve hava

unsurunda da yalk vardr. Bu sayede yaratlan eyler, ortaya çkar:

‘Kükusuz Allah Adem’in hamurunu eliyle yourdu.’ Burada yourma,

kokuma demektir. Bu nlardan görünmeyenlerin etkisi yoktur. Dik-

kat ediniz! Güne tutulmas geceleyin gerçekletiinde, bizde bir hük-

mü olmaz, çünkü üzerinde bulunduumuz yer küresi, onu göremez.

Dolaysyla görünmeyen yönün görünen yönde etkisi olabilir. Bu da,

aziz ve alim olan (Haldun) takdiridir. Çünkü her nerede görülürse

onun nezdinde bulunan ey görülür ve görüldüü için de orada etki

eder. Bu ise, Allah’n uygulad doal âlemdir.
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Bu durum, mümkünlerin yokluk hainde sabit olup bir eyliin

bulunduu konusunda Mutezilî bilginin görüüne en güçlü kantlar-

dandr. Bu eylik ‘Bir eyi irade ettiinde ona sözümüz oldur, o da olur”
98

ayetinde geçer. Böylece Allah yokluk halimizde sabidik eyliimizde

bizi görür. Nitekim varlk halimizde de bizi görür. Çünkü Allah için

gayb düünülemez.

Her hal onun için ehadettir

ehadet sahibi onu bilir.

Allah yokluk halinde yaratmay irade ettii eyaya en-Nur isminde

tecelli eder, o varlklar üzerinde bu tecellinin nurlar panldar ve onlar

da yaratl kabul etmek için istidat kazanr. Bu ise, kendisine ruhun

üflenmesi için, annesinin karnnda dördüncü ayda ceninin üflenmeyi

kabule istidat kazanmasna benzer. Bu istidat esnasnda Allah, kendisi-

ne ol der, o da bir direnme göstermeksizin olur. Hikmetin ne kadar

açk olduuna baknz!

Hikmetin tamlnn gerei udur: Yaratl kabul edenler içinde,

art derecesi olmakszn bunu kabul etmeyen olduunda -ki bunun

nedeni ancak üzerinde bulunduu hakikatidir- vezin bu ölçüden tekrar-

lanr. Bu durum, ismin harflerinin kelimenin kendisinden ve asliarn-

dan olmas durumunda böyledir. Buna örnek olarak, Ca’fer ismini ve

onun vezni olan fa’lele kalbn verebiliriz. Veznin aslndan birini tek-

rarlamlardr. Çünkü vezin yaplan eyin bütün harfleri köktür. Keli-

medeki harf ilave olduunda, onu bu vezne göre getiririz ve ona fiil

harflerinde bir harf vermeyiz. Bu balamda, mekseb vezninde mefal

deriz.

Öyleyse kökler, her zaman eyada dikkate alman eylerdir. Onlar

eyada etki sahibidir. Bir air öyle demitir:

Soylular damarlar üzerinde akar.

Burada ‘damarlar’, kökleri ve asllan üzerinde demektedir. Kimin

kökü asl ise bu kökün onda etkin olmas zorunludur. Böyle bir insan-

dan soysuzluk ortaya çkarsa, bu geçici durumdur ve bu kii iin so-

nunda aslma döner. Kökü ve asl baya olan da böyledir.
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Bu mesele, anlayan az bulunan bir meseledir. Bu husus, müm-
künlerin asllarnn neye . döndüüyle ilgilidir. Acaba onlarn asllar

soylu mudur? Bu durumda varl zorunlu olan onlarn asldr. Yoksa

onlarn varl baya mdr? Öyleyse, onlarn asl imkandr ve yoksun-

luk cimrilik kendilerine elik eder. Bu durumda onlara elik eden övgü-

ler dolayl olarak kendilerine aittir.

Burada bir takm sr ve incelikler vardr. Bunlar anlamay sana b-

rakyorum, çünkü onlarn genel içinde açklanmas imkanszdr. Biz de

onlar bilmeyi Allah’n örettii kimseye braktk. Bu kii, iin kendili

inde bulunduu durumu idrak eder. Bu bölümün ana meselelerinden

az bir husus geride kald., Onlarn bâtn yorumlarn bu konuyla ilgili

hadisleri dile getirirken anlatacaz.

Onuncu Sifr’in sona ermesiyle altm dokuzuncu ksm sona erdi,

onu yetmiinci ksm takip edecektir.
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